Skanderborg Forsyning
søger en drikkevandsoperatør
Vil du være en af hverdagens helte, der sørger for rent drikkevand
i hanen hos vores forbrugere? Vil du have et job, hvor du får
masser af frisk luft og mulighed for at løse udfordringer i praksis?
Så er du måske vores nye drikkevandsoperatør!
Om dit nye job
Du får et spændende job med mange, varierede opgaver, hvor du varetager driften af
Skanderborg Forsynings vandforsyningsanlæg, vandværker og ledninger, og håndterer
de uforudsete udfordringer, som dagligt opstår.
Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være:

Skanderborg Forsyning
Skanderborg Forsyning A/S er
ejet af Skanderborg Kommune.

• Daglig drift og vedligehold af indvindingsboringer, vandværker, distributions- og
ledningsanlæg for drikkevand

Kerneopgaven for Skanderborg

• At medvirke til at gennemføre og optimere vedligeholdsprogrammet for
vandforsyningsanlæggene

vand af høj kvalitet og rense

• At opsætte og udskifte vandmålere
• At varetage kontakt med eksterne parter som f.eks. forbrugere, håndværkere og bygherrer
• På sigt at deltage i vagtordningen
• At deltage aktivt i vidensdelingen på tværs af funktioner
Du indgår i afdelingen Drift & Projekt, Drikkevand sammen med 6 dygtige og engagerede
kolleger.
Lidt om dig
Du har:
• En relevant håndværksmæssig baggrund
• Indsigt i brugen af gængse IT-systemer som f.eks. Office-pakken
• Kørekort, minimum B
Vi lægger vægt på, at du:
• Kan bevare roen og overblikket i pressede situationer og ved skiftende arbejdsbelastninger
• Har mod på at uddanne dig inden for drikkevand og vandforsyningsanlæg
• Er ansvarlig og fleksibel og har gode sociale kompetencer
• Har gode kommunikationsevner
• Er en holdspiller med godt humør og gåpåmod
Til gengæld kan vi tilbyde dig:
• Meningsfyldte opgaver og ”frihed under ansvar”
• En selvstændig og attraktiv stilling i en åben og spændende organisation
• En stilling i en virksomhed med stort fokus på kompetenceudvikling og efteruddannelse
Lønnen fastsættes i overensstemmelse med dine kvalifikationer.
Tiltrædelse hurtigst muligt.
Sådan søger du stillingen
Vi opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder og etnicitet. Vi er en alsidig og mangfoldig arbejdsplads med omkring 60 medarbejdere i alle aldre og med forskellige faglige profiler.
Din ansøgning kan være skriftlig eller en video, hvor du fortæller lidt om dig selv, og hvorfor du
er den rette person til jobbet.
Send din ansøgning og dit cv til job@skanderborgforsyning.dk senest den 9. december 2021.
Vi forventer at afholde samtaler mandag den 13. december 2021.
Alle henvendelser behandles fortroligt og med diskretion.
Har du spørgsmål?
Så er du velkommen til at kontakte chef for Drift og Projekt, Drikkevand Karin Larsen
på tlf. 20 87 69 65 eller på mail: kla@skanderborgforsyning.dk
I forbindelse med jobopslaget her afholder vi også Åbent Hus på Fredensborg Vandværk
onsdag den 1. december 2021 fra kl. 15.00-16.30, Thomas Helstedsvej 3, 8660
Skanderborg, Her er du velkommen til at kigge forbi og høre lidt om mere jobbet samt
om Skanderborg Forsyning og vores arbejdsopgaver, og du har også mulighed for at få
svar på eventuelle spørgsmål til jobbet.

Forsyning er at levere drikkespildevand med omtanke og
ansvarlighed for mennesker,
samfund og natur. Samtidig
medvirker forsyningen til miljøforbedringer og klimatilpasning
med nytænkende anlægsprojekter i samarbejde med
Skanderborg Kommune.
Vores stræben efter de bedste
løsninger skaber et højt kvalificeret, tværfagligt miljø og unikke muligheder for inspirerende,
professionel udvikling i samspil
med dygtige kolleger, samarbejdspartnere og forbrugere.
Vi er stolte af at løse vores
opgaver, især når vi løser dem i
fællesskaber. Fællesskaber med
kommunen, med borgerne og
med andre samarbejdspartnere,
der deler vores interesse og
ansvar for en bæredygtig forsyning i fremtiden.
AquaGlobe er en udviklingsplatform og et videns- og formidlingscenter, hvor vi udvikler
forsyningens kerneydelse i åbne
partnerskaber og formidler udviklingsprojekter og nyskabende
løsninger til vores omverden.

Læs mere på
www.skanderborgforsyning.dk

