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Job- og personprofil 
 

Indledning 
Vi søger chefkonsulent til et af Danmarks førende rådgivende grundforbedringsfirmaer. Du har en helt 

speciel profil, idet du skal have indblik i afvanding.  

Vi foretager opmåling, projektering og tilsyn ved udførelse af afvandingsprojekter i Danmark, og 

størstedelen af vores kunder ligger i et af Danmarks mest velkonsoliderede landbrugsområder. Derudover 

har vi også et kundegrundlag i andre EU-lande. 

Vi er en væsentlig aktør i digitalisering af ledningsoplysninger, så du skal have viden om det område og 

kunne gå forrest for vores indsats med at videreudvikle det forretningsområde. 

Kjeld Morel fortsætter i virksomheden de kommende år og du får en unik mulighed for at overtage 

virksomheden sammen med nøglemedarbejdere i et glidende generationsskifte på favorable vilkår. Du får 

rig mulighed for at trække på Kjeld Morels branchekendskab, faglige kompetencer og helt unikke indblik i 

afvanding. 

Om arbejdspladsen 
Det lille firma med den store viden, baseret på, dygtige medarbejdere og indehaverens personlige erfaring 

gennem 50 års arbejde med dræn og vandløb. 

Virksomheden er organiseret med 5 medarbejdere med en normering på 4 årsværk. 

 

• Kjeld: Statsautoriseret grundforbedringskonsulent – indgående branchekendskab. Salg og 

vedligeholdelse af kunderelationer. Projektering. 

• Karin: Er uddannet teknisk assistent, har ansvar for digitaliseringsopgaver og arbejder i marken med 

opmåling og har en meget omfattende viden om IT inden for branchen. Forestår tegning, 

projektering og maskinstyring via PC. 

• Dorte: Er uddannet teknisk assistent og har ansvar for digitaliseringsopgaver, tegning, maskinstyring 

via PC, og arbejder i marken med opmåling  

• Steen: Opmåler i marken.  

• Lis: Telefonisk kundebetjening, kopiering og arkivering. 

Netværk og samarbejdspartnere 
Virksomheden er intern organiseret i et velintegreret team, som formår at bakke op om kollegaen og støtte 

med respektive kompetencer i forhold til den konkrete opgave. Samarbejdspartnere er 

landinspektørvirksomheder, entreprenørvirksomheder og kommuner 

 

Virksomheden indgår i flere netværk: 

Generelle informationer 

Arbejdssted Grundforbedringskonsulent Kjeld Morel  

Stilling / Betegnelse Chefkonsulent 
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• Københavns Universitet 

• Seges – Landbrug & Fødevarer 

• Datalogisk Næsgaard MarkIT 

• Landboorganisationerne 

• Danske Vandløb 

Det geografiske område 
Virksomheden Morel er beliggende i Nakskov på Lolland, som har den fedeste og bedste landbrugsjord i 

Danmark. Der er en stor opmærksomhed på, at den fede jord bliver drænet og vedligeholdt, så den 

vegetabilske produktion kan fortsætte på højt niveau med stort afkast. 

Landbruget i området er præget af en høj grad af virksomhedsoptimering med automatisering og 

digitalisering af landbrugsprocesserne, hvilket stiller store krav også til jordforbedringskonsulenten.  

Der arbejdes med digitalisering af drænkort, og gravefunktioner sker med entreprenører som bestykkes 

med højteknologiske GPS-orienterede redskaber for at sikre en nøjagtig identifikation af drænplaceringer, 

herunder drændybder. 

Situationen/udfordringen 
Virksomheden Morel har igennem mange år haft et godt og stabilt driftsresultat, og står nu over for en 

stigende indtjeningskurve, som med det rette generationsskifte via chefkonsulentposten har yderligere 

potentiale. Virksomheden vil kunne fortsætte den gode indtjening og vil med den rette chefkonsulent, og 

øget medarbejderressource kunne opnå en progressiv indtjening.  

Strategi 2018-2022 
Der er satset på de nyeste teknologier i virksomheden og digitaliseringen af dræn i Danmark, er et 

kerneområde, som virksomheden arbejder aktivt med og har opbygget en betydelig ordreportefølje, som 

skal gennemføres. 

Ud over dræn er vi aktive på projektering og digitalisering af andre ledningsarbejder i Danmark. Vi udfører 

jobs for vindmølleindustrien, forsyningsselskaber m.v., som alle ønsker præcis digital registrering af 

linjeføringen.  

Den stigende aktivitet, der er på digitaliseringen af vores produkter, medfører at der er brug for 

medarbejdere med teknisk indsigt og IT-kompetencer. 

Vi ansætter ny chefkonsulent og ny teknisk designer i organisationen, som vil medføre, at der bliver skabt 

en synergieffekt, som vil videreudvikle virksomheden yderligere. 

Hvis den nye chefkonsulent er ingeniør eller landinspektør, vil der være en synergieffekt i organisationens 

opsætning, idet Nakskov ikke har rådgivende ingeniører eller landinspektørvirksomhed. Du vil dermed 

kunne bidrage til at øge virksomhedens indtjening yderligere med de kompetencer.  

Stillingen 
Du vil successivt få større og større ansvar for kontakten til de landmænd og bygherrer, som har brug for 

professionel og uafhængig rådgivning inden for følgende områder 

 

▪ Dræn- og afvanding og pumpeanlæg 

▪ Udførelsesmetoder 

▪ Vandløb og vandløbsregulering 
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▪ Vandløbsloven og vandløbsregulativer 

▪ Dimensionering og vandføringsmåling 

▪ Naturgenopretning 

▪ Afvanding af sommerhusområder 

▪ Kontrol med drænreparation ved kabelnedlægning m.m. 

▪ 2D og 3D maskinstyring 

▪ Indmåling og registrering af fiber 

▪ Digitalisering  

Ansvar og roller 

Vi vil aftale, hvilke af ovenstående områder du får hovedansvaret for, hvilket tager afsæt i de 

kompetencer du bringer med ind i virksomheden. På nogle af områderne vil du være i en læringssituation, 

og det fordrer, at du har kapacitet til læring med en kraftig læringskurve. 

Du har kompetencer, som kan supplere den eksisterende organisation, og du vil skulle deltage i en fortsat 

forretningsudvikling af Morel. 

Du vil formelt være chef for kontoret med henblik på, at du, efter den korte læringsperiode får det fulde 

ansvar for virksomheden og i mindre og mindre grad har brug for at trække på tidligere ejers kompetencer, 

kunderelationer og branchekendskab. 

Tværgående ansvar og roller 

Virksomheden har et tæt samarbejde med netværksvirksomheder, og chefkonsulenten vil få ansvaret for 

at sikre, at dette netværkssamarbejde fortsætter og udvikles yderligere. Alt samarbejde er baseret på 

forretningsmæssige principper med henblik på at optimere virksomhedens indtjening. 

Profilen 
Faglig profil: 

Du har mindst fem års erfaring som kort- og landmålingstekniker, landinspektør, agronom eller ingeniør, og 

du vil ideelt set have erfaring med ledelse af teams. Du har erfaring med grundforbedring, jordbehandling, 

vandafledning og trives i krydsfeltet mellem det teoretiske, tekniske miljø og det praktiske landbrugsfaglige 

miljø.  

Du har flair for IT, du har erfaring med Leica GPS og Zeiss totalstationer, LandCad samt AutoCad. Det er 

også en fordel at du har viden om GIS og det matrikulære arbejde. Vi er digitalt toptrimmet i 

virksomheden, men du skal stadig være fortrolig med almindelige nivelleringsinstrumenter, når 

sendeforhold i marken betinger dette. 

Du skal også have et diskret, men målrettet, salgsgen. 

Du har forståelse for økonomi, økonomiske kalkuler og evnen til at udarbejde kvalificerede tilbud er vigtig.  

Det er ikke et krav, men kendskab til landbruget vil være en stor fordel, og den optimale kandidat har en af 

følgende uddannelser: 

• Agronom – speciale i jodbehandling 

• Kort og landmålingstekniker  

• Landinspektør 

• Ingeniør med bygge og anlæg og speciale i jord, vand og overfladevand. 

 

Personlig profil: 

• Sans for detaljer 

• Empatisk, indlevende og lyttende 

• Udviklingsorienteret med lyst til at komme med ideer til forbedringer 

• Udadvendt og i stand til at tale med både medarbejdere og kunder 
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• Selvkørende 

• Struktureret 

• Kreativ og løsningssøgende 

• God til vidensdeling og formidling 

 

I udvælgelsesprocessen vil såvel teori, erfaring, ledelsesmæssige og personlige kompetencer blive vægtet. 

Ansættelsesvilkår  
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter forhandling, og det forventelige årlige lønniveau ligger inden for 

en ramme af årligt kr. 720.000, inklusive pension. Kandidaterne, der indkaldes til 2. samtale, får udleveret 

forretningsplan for virksomheden. 

Finansiering 
Kapitalbehovet er begrænset, og i samspil med BusinessLF og Lollands Bank er der mulighed for at stille 

kapital til rådighed for den rette kandidat. Aktiv kapital delvist med 0-rente det første driftsår og lave 

rentesatser de følgende år, hvilket skal ses, som er en målrettet indsats for at trække nye iværksættere på 

Lolland-Falster. 

Finansieringen sker i Lollands Bank ud fra en konkret bedømmelse, herunder vurdering af forretningsplan.  

Ansættelsesproces: 
 

Ansøgning sendes senest løbende til bvh@jobselection.dk 

Der gennemføres samtale med ansættelsesudvalg, som består af indehaver, medarbejderrepræsentanter 

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 du sender en ansøgning vil du have gennemført et interview og samtale med chefkonsulent Bjarne 

Voigt Hansen fra Jobselection. Der vil endvidere blive arrangeret et kort kaffemøde med indehaver Kjeld 

Morel. Du er velkommen til at kontakte Bjarne Voigt Hansen på mobil 2715 2915 for yderligere information.  
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