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Jens har 3 års erfaring som konsulent i forsyningssektoren med fokus på
fjernvarme, affald, spildevand og vand. Jens har især arbejdet med
projekter i krydsfeltet mellem forsyningsselskabers strategi, forretningsmæssige behov og hvordan disse kan omsættes til realiserbare indsatser
til gavn for selskaberne.
Jens har erfaring fra projekter inden for bl.a. økonomisk regulering, asset
management og it, og har derved opnået indsigt i forsyningsselskabers itsystemer og arbejdsprocesser inden for fjernvarme, vand og spildevand.
Jens har også indsigt i anskaffelse af IT-systemer, fx anskaffelse og implementering af forskellige afregningssystemer til fjernvarme og spildevand.
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RÅDGIVNINGSOMRÅDER

ERHVERVSERFARING

UDVALGTE PROJEKTER

Nedenfor er 5 projekter skitseret ud af mange projekter.
For komplet oversigt, kontaktes Kouno.

Favrskov Forsyning (2017): Asset management
Jens har været projektleder på projektet, der havde fokus på øget brug af
selskabets data til analyser, der understøtter bedre styring af anlæg. Projektet
har foruden dynamiske analyser fokuseret på forandring i organisationen.

AquaDjurs (2017): Frontselskab og økonomisk regulering
Jens har gennemført projekt vedr. forklaring af faktorer, der har resulteret i
placering som frontselskab i økonomisk regulering, samt fokus på indsatser, der
sikrer fastholdelse af placering som frontselskab.

Thisted Vand (2017): Langtidsinvesteringsprognose

2017

Kouno

Konsulent

2016

SPERA

Senior konsulent

Jens har været projektleder ifm. design og gennemførsel af en analyse af
Thisted Vands kommende investeringer, herunder opstilling af en prognose på
investeringsbehovet og kobling til økonomiske rammer.
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Fors (2016): Udbud og implementering af afregningssystem
Jens har været projektleder ifm. udbud og anskaffelse af afregningssystem for
Fors, en konsolidering af eksisterende afregningssystemer til én samlet løsning.
Jens har ligeledes understøttes intern projektleder med implementering.
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Hillerød Forsyning (2016): Proceskortlægning
Jens har været projektleder og udførende ifm. facilitering og kortlægning af
forløb vedr. kortlægning af forretningsprocesser for Hillerød Forsynings
varmeselskab samt opstilling af indsatser for bedre, effektive arbejdsgange.

