Driftsleder til Vand i Hillerød Forsyning
Drives du af at sikre en optimal og ansvarlig vandværksdrift samt lede en flok engagerede
medarbejdere? Så bør du søge vores ledige stilling som driftsleder.
Vores vigtigste opgave i vandforsyningen er at levere vand i rigelig mængde og af en god
kvalitet. Siden 1899 har vandforsyningen i Hillerød leveret vand til boliger i Hillerød by og omegn.
I dag forsyner vi ca. 13.000 kunder i Hillerød Kommune.

JOBBET
Vores vandforsyningsteam består af 5 dygtige og engagerede medarbejdere, som du som
driftsleder skal lede og motivere. Du vil som driftsleder få mange forskelligartede opgaver.
Blandt andet skal du sammen med dine medarbejdere stå for vedligeholdelse af
vandværksbygninger og andre anlæg. Du skal sørge for koordinering og planlægning af den
daglige drift, herunder koordinering af interne så vel som eksterne håndværkere og
entreprenører. Du bliver ansvarlig for at dokumentation af anlæggene, samt registrering af
ledningsnettet er ajourført. Vi vedligeholder og renoverer løbende vores ledningsnet for at sikre,
at vi har en konstant og stabil vandforsyning. Da vi har et højt fokus på sikkerhed og servicering
af kunderne, er det vigtigt, at du i jobbet vægter dette højt.
Udover ovenstående vil der ligeledes være opgaver som:
•
•
•
•
•
•

Levere input og blive inddraget i nye anlægsprojekter
Føre tilsyn med mindre anlæg samt vedligeholdelsesarbejde for at sikre, at disse udføres
hensigtsmæssigt og forskriftsmæssigt
Være ansvarlig for arbejdssikkerheden og skiltningen samt føre tilsyn hermed
Være ansvarlig for afdelingens budget og indkøb
Indberette data og oplysninger til Forsyningssekretariatet
Deltage i udarbejdelsen af årsopgørelsen m.m.

Som driftsleder vil du referere til vores Direktør for Vandområdet. Du skal kunne indgå i
rådighedsvagter, som er med til at sikre en stabil drift af anlæggene uden for normal arbejdstid.
Rådighedsvagtordningen foregår på turnusbasis, som p.t. er hver 4. uge. Som driftsleder
kommer du til at indgå i ledergruppen. Til april 2018 flytter vi til Solrødgård Klima- og Miljøpark,
et nyt domicil i Hillerød.

OM DIG
Du er uddannet maskinmester eller har en tilsvarende baggrund. Det er vigtigt for os, at du har
erfaring inden for vandforsyning. Derudover ser vi gerne at du:
-

Har erfaring inden for ledelse af teknisk personale
Er god til at strukturere, løse opgaver, lede processer og forfølge mål
Er robust og kan bevare overblikket i pressede situationer
Er god til at kommunikere på forskellige niveauer
Er åben overfor nytænkning og ser muligheder i en foranderlig hverdag
Har minimum kørekort B
Har kendskab til automation på vandværker
Have kurset ”Driftsansvarlig vandforsyning”, eller være villig til at tage kurset.
Bor inden for en radius af ca. 30 minutters kørsel af hensyn til vagtordningen

VI TILBYDER
Du kommer til at arbejde på en arbejdsplads, hvor der er fokus på vidensdeling, faglig sparring
og et tæt samarbejde med kollegaer. Vi har et godt arbejdsmiljø, hvor omgangstonen er
uhøjtidelig, og hvor der er plads til nye ideer og tanker. Ligeledes tilbyder vi:
-

Ansættelse i en visionær og handlingsorienteret virksomhed
Frihed under ansvar og gode ansættelsesforhold
En fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og forhandling
En arbejdsplads, som lægger stor vægt på sikkerhed
En god løn, som passer til dine kvalifikationer
Gode
personalegoder
som
massage,
frugt/morgenmad,
sundhedsforsikring,
frokostordning m.m.

ANSØGNING OG YDERLIGERE INFORMATIONER
Hvis du synes, at jobbet lyder spændende, så send din ansøgning og dit CV til job@hfors.dk.
Ansøgningsfristen er den 1. februar 2018, men send din ansøgning snarest, da vi indkalder
kandidater løbende. Stillingen er med tiltrædelse senest den 1. april 2018.
Hvis du vil vide mere om jobbet, kan du ringe til vores Direktør for Vandområdet, Peter Underlin,
på tlf.: 48 23 10 70 eller skrive på pun@hfors.dk. Enhver henvendelse bliver behandlet fortroligt.
Læs mere om os på www.hillerodforsyning.dk.

