Hillerød Forsyning søger Vandværksassistent
Har du lyst til at være med til at sikre vandforsyningen i Hillerød, har du hænderne
skruet rigtigt på og motiveres du af, at få noget fra hånden? Så er det måske dig vi leder
efter.
Om stillingen
Hillerød Forsyning leder lige nu efter en engageret og motiveret vandværksassistent. Vi
har mange spændende opgaver foran os, blandt andet er vi i gang med forberedelserne
til et nyt vandværk.
Ud over forberedelserne til det nye vandværk, vil du komme til at varetage en bred vifte
af opgaver vedr. den daglige drift, som i hovedtræk består af følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Ledningsarbejde, bl.a. PE-svejsning
Vedligehold af vandværker
Målerudskiftning
Restancelukning
Reparation af brud
Lettere administrativt arbejde
Lækagesøgning på ledningsnettet

Herudover kan der forekomme andre opgaver, som at hjælpe vores kollegaer i andre
afdelinger eller at deltage i planlægningen af større projekter. Udover at være i marken
med praktiske arbejdsopgaver, skal du også være indstillet på, at noget arbejde vil være
skrivebordsarbejde. Som vores nye vandværksassistent skal du kunne indgå i en
vagtordning som foregår på turnusbasis, som pt. er hver 4. uge.
Om dig
Måske er du uddannet vvs-montør/forsyningsoperatør, måske har du en helt anden
uddannelse bag dig. Din uddannelsesbaggrund er ikke så vigtig for os, det vigtigste er, at
du har lysten til at lære det der kræves i stillingen.
Vi forestiller os, at du er ansvarlig både i forhold til dine arbejdsopgaver og dine
kollegaer. Du skal kunne arbejde selvstændigt og også fungere i et team. Derudover ser
vi gerne at du:
•
•
•
•
•
•
•
•

Har lyst til at arbejde ude i al slags vejr
Har kørekort B/E
Er villig til at deltage i vagtordning
Er villig til at tage nødvendige kurser
Kan bruge IT, herunder tablet
Er servicemindet, idet der er en del kontakt med vores kunder
Er god til at bevare overblikket, til at koordinere og prioritere dine
arbejdsopgaver, så vi får ordnet tingene i den rigtige rækkefølge
Har erfaring med vandforsyning, det er ikke et krav

Vi tilbyder
Et spændende job med mening i en organisation, der løser samfundsmæssigt vigtige
opgaver og bidrager til den grønne omstilling og at overlevere et bæredygtigt Hillerød til
den næste generation.

Du har gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Du får et bredt
arbejdsfællesskab med engagerede og tværfaglige kolleger.
Fastansættelse i en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge med ansættelse efter gældende
overenskomst.
En aktiv personaleforening, gode kolleger overalt i organisationen, massageordning,
sundhedsforsikring og meget mere.
Vi har i Hillerød Forsyning fokus på at være et attraktivt sted at arbejde. Vi lægger vægt
på, at du som medarbejder i virksomheden føler dig som en del af et stærkt team, hvor
vi sparrer og samarbejder om det faglige, men hvor der også er god plads til latter og en
uhøjtidelig omgangstone – også når der er travlt.
Ansøgning og tiltrædelse
Hvis du syntes jobbet er noget for dig så søg via QuickApply. Send gerne din ansøgning,
med vedhæftet CV og relevante bilag snarest, da vi løbende tager kandidater ind til
samtale. Du skal helst kunne tiltræde pr. den 1. januar 2021.
Yderligere information
Er du blevet nysgerrig, og vil du vide mere om jobbet kan du kontakte Driftsleder René
Vogelius på telefon 48 23 10 00 i tidsrummet 8.00-13.00 eller via mail revo@hfors.dk.
Hillerød Forsyning
Hillerød Forsyning understøtter kundernes sundhed og hverdagsliv, både i dag og i
fremtiden, ved at levere rent vand og varme samt håndtere spildevand og affald på en
miljømæssig, ressourcemæssig og økonomisk bæredygtig måde.
Vi er en dynamisk multiforsyningsvirksomhed med ca. 150 engagerede medarbejdere.
Læs mere om Hillerød Forsyning på www.hillerodforsyning.dk

