
Skanderborg Forsyning

Skanderborg Forsyning A/S er 

ejet af Skanderborg Kommune. 

Kerneopgaven for Skanderborg 

Forsyning er at levere drikkevand 

af høj kvalitet og rense spilde-

vand med omtanke og ansvarlig-

hed for mennesker, samfund og 

natur. Samtidig medvirker forsy-

ningen til miljøforbedringer og 

klimatilpasning med nytænkende 

anlægsprojekter i samarbejde 

med Skanderborg Kommune. 

Vores stræben efter de bedste 

løsninger skaber et højt kvalifi-

ceret, tværfagligt miljø og unikke 

muligheder for inspirerende, 

professionel udvikling i samspil 

med dygtige kolleger, samar-

bejdspartnere 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 for- 

syning i fremtiden.

AquaGlobe er en udviklingsplat-

form og et videns- og formid-

lingscenter, hvor vi udvikler 

forsyningens kerneydelse i åbne 

partnerskaber og formidler ud-

viklingsprojekter og nyskabende 

løsninger til vores omverden.

Læs mere på  

www.skanderborgforsyning.dk

Om dit nye job
Som Driftsleder har du ansvaret for den daglige driftsledelse af renseanlæg, og du fungerer 
som det faglige bindeled mellem ledelsen og driften. Du bliver opgaveansvarlig for en del  
af medarbejderne i afdelingen – intet personaleansvar. Du skal strukturere arbejdet, sikre  
effektiv drift og have fokus på optimering af anlæg og arbejdsgange. Dine vigtigste samar-
bejdspartnere er de interne driftsassistenter og specialister samt de eksterne serviceleveran- 
dører, og du er en sikker og faglig stærk sparringspartner.

Opgave- og arbejdsplanlægningsansvar:

• Sikker og effektiv teknisk drift af alle 5 renseanlæg
• Opgavefordeling og prioritering i samarbejde med afdelingschefen
• Optimering af renseanlæg sammen med procesansvarlig
• Forståelse og flair for myndighedskontakt
• Projektledelse bl.a. ifm. optimering og løbende udskiftning af anlæg samt ved  
 forberedelse til strukturplansprojekt.
Du refererer til Chefen for Drift og Projekt – renseanlæg, som du løbende har sparring med.

Om dig
Du står for ansvarlighed, ordentlighed og har en anerkendende tilgang til andre mennesker.  
Du møder folk i øjenhøjde, er god til at samarbejde, skabe dialog og relationer, og du kan  
nemt kommunikere med alle på tværs af organisationen. Du trives i et kollegialt fællesskab,  
hvor du også bidrager til trivslen og det sociale sammenhold.

Du har en relevant uddannelse som f.eks. maskinmester, maskiningeniør, spildevandsingeniør 
eller lignende – evt. kombineret med en håndværksmæssig baggrund. Du kan trække på din 
stærke faglighed og erfaring fra en lignende stilling.

Du besidder maskinteknisk viden og gerne erfaring med spildevandshåndtering og rensning. 
Du skal have en spildevandsfaglig baggrund eller stor interesse for at få denne viden. Det er en 
fordel, hvis du har erfaring med styringssystemer til driftshåndtering. Erfaring med projektledel-
se vil ligeledes være en fordel.

Du arbejder struktureret og kan skabe det store overblik over komplicerede processer og 
udstyr. Du evner at planlægge og prioritere, så både de langvarige projekter og nyopståede 
opgaver og problemer håndteres effektivt og løses med fokus på kvalitet og resultat. Du er 
handlekraftig, men har også forståelse og respekt for processer og myndigheder.

Hvorfor er det et spændende job? 
Du bliver en del af en arbejdsplads med et højt fagligt niveau og masser af imødekommende 
og engagerede kolleger, der omgås hinanden i en uformel tone. 

Der er gode muligheder for faglig og personlig udvikling, og du kan sætte præg på opgaver og 
projekter, hvor du kan komme med input og idéer til løsninger. Du får motiverede og ansvarlige 
kolleger, der brænder for at løse en vigtig samfundsmæssig forsyningsopgave. 

Vores organisation fungerer godt med ’Frihed under ansvar’-princippet. Vi har stort fokus på at 
holde medarbejdertilfredsheden høj, og vi er certificerede under Great Place to Work. 

Sådan søger du stillingen
Vi glæder os til at modtage en motiveret ansøgning og CV hurtigst muligt, som du sender ved 
at trykke ”ANSØG STILLINGEN HER” herunder. Alle henvendelser behandles fortroligt og 
med diskretion. Konsulenthuset INDKOM medvirker i rekrutteringen. 

Vi vurderer ansøgningerne løbende og indkalder derfor også løbende kandidater til samtale. 
Inden en eventuel anden samtale, bliver du bedt om at udfylde en personprofil.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte: 
Kristian A. H. Larsen, Chef for Drift og Projekt – renseanlæg ved Skanderborg Forsyning,  
tlf.: 87939387 // khl@skanderborgforsyning.dk
Camilla Diener, rekrutteringskonsulent ved INDKOM, tlf.: 25946006 // cdi@indkom.dk 

Ansøgningsfrist: Snarest muligt 

 
Ansøg stillingen her

Vil du være med til at løfte en vigtig samfundsmæssig forsynings-
opgave? Har du maskinteknisk viden og erfaring med spildevand? 
Vil du have ansvaret for den daglige driftsledelse og være med til at 
sikre driften af flere renseanlæg i samarbejde med gode kolleger? 

Driftsleder til renseanlæg  
søges til Skanderborg Forsyning

http://www.skanderborgforsyning.dk
https://indkom.dk/jobunivers/?hr=show-job%2F95535%26locale%3Dda_DK

