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Job- og personprofil 
 

1. Indledning 
 

Aktiv El A/S har bedt Jobselection om at hjælpe med ansættelsen af en juniorpartner, der indgår i ledelsen 

i Aktiv El A/S som overmontør, og på sigt får mulighed for at få et større medansvar for virksomheden. 

Job- og personprofilen er udarbejdet af Jobselection og vil blive anvendt til: 

1. At give kandidater, som er, interesserede, et uddybende baggrundsmateriale i forhold til stillingen. 

2. At vurdere kandidaternes kvalifikationer og egnethed i forhold til stillingens indhold, de formulerede 

krav og øvrige forventninger. 

3. At sikre en fælles forståelsesramme mellem Aktiv El A/S og Jobselection i forhold til stillingen og 

profilen for den nye juniorpartner. 

Profilen er udarbejdet på baggrund af en møderække mellem direktionen i Aktiv El A/S, medarbejdere i 

Aktiv El A/S og de forretningsdokumenter, der er udarbejdet i Aktiv El A/S i forhold til arbejdspladsen og 

stillingen. 

Ansættelsesudvalget består af den nuværende direktion med bistand fra Jobselection, som har ansvaret 

for ansættelsesprocessen. 

Alle, der på baggrund af job- og personprofilen overvejer at søge stillingen, er meget velkomne til at 

kontakte chefkonsulent Bjarne Voigt Hansen på 2715 2915. 

2. Stillingsannoncens indledning 

Aktiv El A/S søger en juniorpartner, der som overmontør har faglige kompetencer inden for elbranchen, og 

brænder for at rådgive kunder og kolleger. Du er el-installatør, el-ingeniør, maskinmester eller er rutineret 

leder fra lignende virksomhed i installationsbranchen. 

Vi søger en kandidat, der har evne og kapacitet til at kunne indgå i ledelsen og sparre med direktionen om 

virksomhedens videre udvikling. Er vi det rette match, vil du på sigt blive tilbudt at indgå i virksomhedens 

direktion på favorable vilkår og dermed få et større medansvar i virksomheden. 

Vi tilbyder dig et job i en innovativ, moderne virksomhed, der er i konstant udvikling. Vi stræber efter at give 

høj leveringssikkerhed, optimal kvalitet og et højt serviceniveau. Med en stor, dygtig og veluddannet 

medarbejderstab, har vi kapaciteten til at løse akutte udfordringer og tilbyde vores assistance ved større 

projekter. 

Aktiv El A/S udfører alle tekniske installationsopgaver inden for: 

• EL 

• VVS 

• IT-service 

• Køl og frys 

• Varmepumper 

• ABA-anlæg 

Generelle informationer 

Arbejdssted Aktiv El A/S 

Stilling / Betegnelse Juniorpartner - overmontør  



 

 

 

 

 

Vi yder desuden energirådgivning, kvalitetsstyring og er ISO 9001 certificeret se LINK. 

3. Baggrundsmateriale til kandidatens information 

Om arbejdspladsen 
 

Aktiv El A/S er en af de største installationsvirksomheder på Lolland-Falster. Vi har en størrelse og en 

kapacitet, der giver os mulighed for at servicere store, offentlige og private kunder på Lolland-Falster og 

Sjælland. Vi har en bred pallette af kunder, og ingen opgave er for lille eller for stor for vores organisation, 

der har fleksibilitet og kapacitet til at håndtere alle kundegrupper – se www.aktivel.dk 

 

Aktiv EL A/S er en innovativ virksomhed, der oprindeligt blev etableret som en el-installationsvirksomhed, 

men har udviklet sig til at være en virksomhed, der dækker alle tekniske installationer. 

 

Det kan være alt fra projektering af store fabriksanlæg over renovering af elinstallationer. Vi har mange års 

erfaring med udførelse af installation for både private, erhverv, industri, landbrug og offentlige institutioner. 

Vi udfører primært installationer på følgende områder: 

 

• Nybygninger 

• Renoveringer/ombygninger 

• Landbrugets tekniske installationer 

• Udvidelse af eksisterende installationer 

• Service og vedligeholdelse 

 

Med et stort team af installatører, kan vi hos Aktiv EL udføre alle typer tekniske installationer. Virksomheder, 

der har større elinstallationer, som kræver nye tilkoblinger eller renovering, kan trække på det 

veluddannede mandskab, vi har. 

Som nævnt ovenfor dækker vi alle tekniske installationer, og vi har kapaciteten til at rykke hurtigt ud til 

vores kunder, idet vi dagligt har 50 servicebiler kørende på Sjælland, Lolland og Falster. 

Der vil i de kommende år ske en stor udbygning af infrastrukturen til og fra Lolland-Falster, og der vil være et 

stort behov for ydelser fra Aktiv El A/S i den omfattende byggefase, der vil være de næste 15 år. 

Indtjeningspotentialet vil være stort og kræver ledelsens fulde opmærksomhed. Det er også i det 

perspektiv, vi søger en juniorpartner til at indgå i virksomhedens ledelse. 

Vi er i alt 65 medarbejdere i Aktiv El A/S. 

Specielle kendetegn ved virksomheden: 

Virksomheden har en flad ledelsesstruktur med et godt arbejdsklima og en god, afslappet stemning. Vi 
lægger vægt på følgende nøgleord, som sætter kunden i centrum: 

• Leveringssikkerhed 

• Optimal kvalitet 

• Fleksibilitet 

• Højt fagligt niveau 

• Konkurrencedygtighed 

• Højt serviceniveau 

• Medarbejder backup 

https://www.aktivel.dk/wp-content/uploads/2013/03/ISO9001-all.pdf


 

 

 

 

 

Det geografiske område 
 

Virksomheden har hovedsæde i Nakskov på Lolland og afdeling i Nykøbing F. på Falster, og vi kan med 

afsæt i destinationer servicere alle vores kunder på Lolland-Falster og Sydsjælland. 

Nakskov har igennem de seneste år udviklet sig betydeligt på grund af havnens større og større betydning 

for erhvervslivet. Det er en produktions by med store produktionsvirksomheder. Der er et håndværkermiljø 

og et detailhandelsmiljø, som er knyttet op til produktionsbyens behov, og disse virksomheder trækker på 

Aktiv El A/S. 

Lolland er præget, af at den gode landbrugsjord giver grobund for et blomstrende landbrugs liv, og 

landmændene i området har på grund af jordens gode bonitet altid været økonomisk velkonsolideret. Det 

betyder også, at der er basis for forretningsudvikling for landbruget. Landbruget har altid udvist stor tillid til 

Aktiv El A/S som leverandør. 

Lolland-Falster oplever i disse år en stigning i aktiviteten på grund af store infrastrukturprojekter. Jernbanen 

bliver moderniseret og elektrificeret, og der er store anlægsopgaver i gang som følge af forberedelsen til 

Femern Bæltprojektet, som er i pipeline lige nu. Storstrømsbroens nedrivning og genopbygning er i gang, 

og store internationale koncerner vil indtage området. I slipstrømmen på disse bliver der et behov for stor 

følgevirksomhed med mange små virksomheder, som vil have brug for ekspertisen i Aktiv El A/S. 

Situationen i Aktiv El A/S 
 

Aktiv El A/S har været forankret på Vestlolland, siden virksomheden blev stiftet i 1999, og er inde i en fase, 

hvor vi udvikler virksomheden. Bestyrelsen er tilført nye, progressive kræfter, som skal være med til at 

udfordre direktionen i virksomhedens videre udvikling. 

Den nye juniorpartner skal som overmontør være med til at understøtte det høje faglige niveau i 

virksomheden og stimulere vores forretningsudvikling, så den velfungerende og professionelle organisation 

får tilført nye, progressive ideer. Det er afgørende vigtigt for virksomheden, at vi er parate til at tage del i 

den udvikling, der kommer med de store infrastrukturprojekter, der er på vej til Lolland-Falster. 

4. Væsentlige opgaver for kandidaten 
 

Vores nye juniorpartner får fra første dag, et lederansvar som overmontør, og vil indgå i virksomhedens 

daglige ledelse. Aktiv-EI A/S er en virksomhed, hvor tillid og omhyggelig kundeservice vægtes højt, og vi 

forventer, at du er resultatorienteret, nøjagtig, kan motivere andre og får tingene gjort. 

Du skal kunne arbejde selvstændigt og være i stand til at planlægge din egen og andres dag. Du kan 

bevare overblikket i pressede perioder, og samtidig sikre en høj kvalitet over for kunderne. 

I jobbet referer du direkte til direktionen, og vil deltage i den daglige opgavefordeling. Dit job vil være 

spændende og afvekslende, hvor der også er mulighed for personlig udvikling med følgende, specifikke 

ansvar og roller: 

 

• Ledelsesansvar for medarbejdere, hvor du har det faglige ansvar 

• Projektleder på byggesager, herunder beregning og gennemførelse, af projekter samt 

økonomiopfølgning mv.    

• Daglig kontakt til kunder og leverandører 

• Aktivt deltagende i sparring omkring virksomhedens fortsatte udvikling 

 

 



 

 

 

 

 

5. Personprofilen 

Dine faglige kompetencer 

Du har erfaring fra installationsbranchen og gerne erfaring med ledelse af medarbejdere. 

Du har gerne en baggrund som el-ingeniør, el-installatør, maskinmester eller erfaring fra lignende stilling 

Vi digitaliserer vores arbejdsprocesser, så vi får effektive og rationelle workflow. Vi anvender Calwin til vores 

tilbudsopgaver, og økonomisystemet E-komplet til vores administrative funktioner. Derfor skal du have evne 

til hurtigt at sætte dig ind disse systemer. Vi anser det for en selvfølge, at du kan navigere i, Office pakken, 

og især kendskab til Excel er vigtigt. 

Dine personlige kompetencer 
 
Du kan bevare overblikket i pressede perioder, og samtidig sikre en høj kvalitet over for kunderne. Du er 
udadvendt, professionel og imødekommende, og god til at opbygge relationer til andre  I overskrifter har 
vi behov for en ny leder, der har følgende ledelsesadfærd og personlige kompetencer: 

• Fokuseret på målet og vejen til at nå målet er afvejet 
• Du udrykker egne meninger, men er også lyttende i forhold til andres meninger. 
• Initiativrig, dynamisk og formår at have mange opgaver i gang. 
• Rationel og følelsesmæssigt afbalanceret 
• Skaber relationer og er teamplayeren, der er aktivt opsøgende  
• Taler uden omsvøb, og er Imødekommende med ”naturlig skepsis”  
• Skaber overblik for at udvælge detaljen 
• Afvejer tidsforbrug til beslutninger og handler i tide 
• Fokuserer på alternativer og nye ideer 

 
 

6. Ansættelsesvilkår  
 

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter forhandling. 

 

7. Ansættelsesproces: 

Ansøgning sendes senest løbende til ansøgersite via dette LINK, og ansættelse sker umiddelbart, når vi har 

fundet den rette kandidat. Frist for ansøgning er 18. marts 2019. 

Der gennemføres samtale med ansættelsesudvalg, som består af direktionen bistået af chefkonsulent fra 

Jobselection. 

Inden anden samtale vil du blive præsenteret for en case, som du skal forberede til og fremlægge ved 

samtalen. 

Inden anden samtale gennemfører du en test, som afdækker din ledelsesadfærd. Testen bliver 

gennemgået med dig inden og under anden samtale. 

Inden du sender en ansøgning, tilbydes du at gennemføre et interview og samtale med chefkonsulent 

Bjarne Voigt Hansen fra Jobselection. Der vil desuden være mulighed for at arrangere et kort kaffemøde 

med direktionen Jens Krogh og Søren Christiansen. Du er velkommen til at kontakte Bjarne Voigt Hansen på 

mobil 2715 2915 for yderligere information.  

http://app.elvium.com/da/positions/6691/c/applications/new

