Projektleder til klimaog spildevandsprojekter
Vil du med på holdet blandt et af landets mest visionære forsyningsselskaber?
Vi tilbyder en spændende projektlederstilling, hvor du får ansvaret for flere af
vores projekter inden for klima- og afløbsområdet.

Om Skanderborg
Forsyningsvirksomhed a/s
Du bliver del af en virksomhed

Skanderborg Forsyningsvirksomhed er en af Danmarks mest moderne forsyninger. En formuleret vision, vi har opnået på flere fronter, og som vi til stadighed bygger videre på med et stærkt
strategisk fokus på innovation og data.
Sammen med et voksende netværk af innovative partnere har vi skabt AquaGlobe, som er
branchens samlingspunkt for innovation og formidling af vandteknologi. AquaGlobe er retningssætter og en datadrevet dynamo for partnerskaber i vandbranchen, som udfordrer, udvikler og
involverer løsninger og interessenter.
Vi tilbyder dig bl.a.
Du indgår som projektleder i en afdeling på pt 12 kvalificerede og engagerede kollegaer.
Afdelingen har en stærk samarbejdskultur, der tager udgangspunkt i at bruge hinandens kompetencer til at lykkes sammen. Dine projekter spænder vidt - lige fra bassiner, pumpestationer og
separatkloakeringer til byggemodninger og klimaprojekter af forskellige størrelsesniveauer.
Du vil dels være projektleder på egne projekter, dels bidragsyder på andres projekter.

med et klart formuleret mål om at
være Danmarks mest moderne
forsyning. Med partnerskabet
AquaGlobe, bestående af branchens mest ambitiøse spillere,
har vi banet vejen til at opfylde
visionerne for FNs verdensmål.
Som arbejdsplads giver AquaGlobe
en unik mulighed for at arbejde i
partnerskab med pt. 15 innovative
organisationer og dermed bidrage
til at løse en af verdens vigtigste
udfordringer – rent vand og sanitet.

Vi har et stort fokus på kompetenceudvikling. Du har derfor god mulighed for at benytte dig af
branchens forskellige faglige netværk, løbende uddannelse og sparring med din fagleder og de
mange kvalificerede kollegaer.
Som projektleder i Skanderborg Forsyning er du også en del af AquaGlobe, der er en integreret
del af vores strategi. I AquaGlobe udvikler vi sammen med partnere og kunder værdiskabende
løsninger lokalt, som har potentiale til at løse globale vand-, sanitets- og klimaudfordringer.

Vi har et stort fokus på kompetenceudvikling og netværk, hvorfor du
har rig mulighed for at udvikle dig.
Virksomheden består af et stærkt
hold med 50 kompetente medarbejdere. Vi har stort fokus på et

Din arbejdsplads er med AquaGlobe også et besøgscenter for de bedste vandteknologiske løsninger, hvorfor du vil opleve et livligt hus med besøg af alt fra tekniske fagfolk til delegationer fra
Sydafrika. Det er derfor vigtigt, at du trives i et dynamisk hus, hvor drift og udvikling sjældent er
adskilt, hvor vi får mange besøg, og hvor du får mulighed for at arbejde tæt sammen med vores
partnere.

godt arbejdsmiljø, og du vil opleve
en åben tilgang og en uformel
tone. Velkommen i vores nye
domicil ved indgangen til skoven
og få kilometer til E45.

Om dig og dit nye job
Du har erfaring med projektledelse på klima- og afløbsområdet.
Derudover har du følgende erfaring med i bagagen:
• Projektledelse herunder økonomiopfølgning og rapportering
• Hydraulik, projektering, udbud og tilsyn
• Afløbsteknik og afløbsjura
• Tværfagligt samarbejde og arbejde med udviklingsprojekter
Desuden er det kendetegnende for dig, at du
• Kan lide at arbejde struktureret og har et naturligt overblik
• Har passion for innovative løsninger til gavn for miljø, kunder og samfund
• Motiveres af at løse både små og store udfordringer i forbindelse projekterne
• Er god til at samarbejde og har en evne til at formidle, tale med og lytte til
dine mange forskellige kolleger og samarbejdspartnere
• Motiveres af at arbejde i et ungt team med fokus på høj faglighed og et
godt socialt arbejdsmiljø
Lønnen fastsættes i overensstemmelse med dine kvalifikationer.
Tiltrædelse efter aftale.
Sådan søger du stillingen
Ansøgningsfrist: den 14. januar 2019 med samtaler umiddelbart herefter.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Direktør Jens Bastrup på 2938 2844 / jfb@skanderborgforsyning.dk eller
Niels Sparre fra konsulentvirksomheden Mindbiz på 4071 1400 / ns@mindbiz.dk.
Ansøg stilling her

Læs mere på
www.skanderborgforsyning.dk
www.aquaglobe.dk

