
Elektriker til Skanderborg Forsyning 
 

Er du en dygtig elektriker, der gerne vil arbejde med styring af renseanlæg, pumpestationer og 
vandværk? Ønsker du at bidrage til løsningen af en vigtig samfundsopgave? Så er du måske vores 
nye kollega! 
 
Vi arbejder på at sikre en bæredygtig forsyning for fremtiden. Det betyder blandt andet, at vi har et 
nyoprettet job som elektriker, hvor der er højt til loftet, gode arbejdsforhold og dine input til mere effektiv-
og sikker drift af vores anlæg værdsættes. 
 
Kort om jobbet 
Du bliver en del af et velfungerende team, hvor du sammen med vores anden elektriker skal sikre, at en 
række spændende opgaver bliver løst. Dit primære ansvar er prioritering og håndtering af løbende 
opståede opgaver på vores anlæg. 
 
De daglige opgaver sikrer en varieret dag, og indeholder:  
 

• Alle former for el- og styringsopgaver på vandværker, renseanlæg og pumpestationer, herunder 
alarmkonfiguration og validering af data. 

• Daglige el-opgaver som f.eks. fejlfinding på styringer og udskiftning af følere 

• Opsætning, udskiftning og servicering af IoT-målere 

• Udskiftning og idriftsætning af PLC og styringer 

• Deltage i vagtordning 

• Drift og udvikling af scada-system sammen med kollegaer 

• Dokumentering af egne opgaver 

• Kvalitetssikring af data 
 
Vores ønsker til dig 
Du har flair for arbejde med styringer og har sandsynligvis tidligere arbejdet med industriinstallationer. Hvis 
du har kendskab til S2 er det en fordel, og har du erfaring med vand- og spildevandsbranchen er det også 
en fordel, men ikke et krav. 
 
Som person er du god til at arbejde selvstændigt – og din strukturerede tilgang sikrer, at opgaverne bliver 
afsluttet. Du har en positiv tilgang til hverdagen, og har lyst til at samarbejde med kollegaer med forskellige 
fagligheder på forskellige niveauer. 
 
Sådan søger du stillingen   
Vi glæder os til at modtage en motiveret ansøgning og CV hurtigst mulig ved at trykke "ANSØG" 
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. Men grundet 
sommerferie i uge 28-30 kan der i denne periode forekomme længere svartid. Send gerne en sms, så 
vender vi tilbage, så snart det er muligt. 

• Kristian Larsen, Chef for Drift og Projekt – renseanlæg ved Skanderborg Forsyning, tlf.: 20678458 // 
mail: khl@skanderborgforsyning.dk 

• Niels Sparre, rekrutteringskonsulent ved INDKOM, tlf.: 40711400 // mail: nsp@indkom.dk 
• Camilla Diener, rekrutteringskonsulent ved INDKOM, tlf.: 25946006 // mail: cdi@indkom.dk   

mailto:khl@skanderborgforsyning.dk


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

Kerneopgaven for Skanderborg Forsyning er at levere drikkevand af høj kvalitet og rense spildevand 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 her: https://www.skanderborgforsyning.dk/ 
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