Hillerød Forsyning søger Driftsmedarbejder
Interesserer du dig for miljø? Har du hænderne skruet rigtigt på og er du god til at finde
løsninger på tekniske udfordringer? Så er du måske vores nye kollega.
Om stillingen
Vi søger en ansvarsbevidst kollega, der har lyst til at arbejde med at sikre en stabil og
optimal drift af vores kloakker, pumpestationer og sparerbassiner. Arbejdsopgaverne på
et kloaknet er mangeartede, men vil overvejende være service-reparationer,
alarmhåndtering, vedligehold af udstyr på vores pumpestationer og kloaknet.
Du skal være indstillet på også at arbejde med vores øvrige anlæg, såsom små
renseanlæg og hovedrenseanlægget om nødvendigt. Ligesom du efter oplæring skal
indgå i Hillerød Spildevands rådighedsvagt.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en faglig uddannelse som f.eks. smed, mekaniker, elektriker,
eller også har du en anden relevant teknisk baggrund som matcher jobbet. Du har
teknisk og/eller mekanisk flair og sans for praktiske løsninger.
Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde med kloak, slamsuger, tv-bil,
pumper og pumpestationer.
Du har kendskab til SRO-systemer eller kan arbejde med pc på brugerniveau, og så er du
villig til at deltage i nødvendige kurser og kan fungere i et team og samarbejde på tværs
af faggrænser
Derudover forestiller vi os, at du:






har kørekort (kategori B, gerne C)
har gode samarbejdsevner og et positivt livssyn
kan arbejde selvstændigt og følge opgaver til dørs på eget initiativ
er omstillingsparat og servicemindet
er i rimelig god fysisk form

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 får en dynamisk hverdag, og du har gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
Du får et bredt arbejdsfællesskab med engagerede og tværfaglige kolleger.
Fastansættelse i en fuldtidsstilling med ansættelse efter gældende overenskomst.
Vi har i Hillerød Forsyning fokus på at være en attraktiv arbejdsplads. 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.

Vi har en aktiv personaleforening, gode kolleger overalt i organisationen, frokostordning,
massageordning samt sundhedsforsikring.
Tiltrædelse og ansøgning
Hvis du synes jobbet er noget for dig så send din ansøgning med vedhæftet CV og evt.
relevante bilag via Jobindex snarest, da vi løbende tager kandidater ind til samtale.
Yderligere information
Hvis du vil vide mere om jobbet kan du kontakte Driftsleder Niels Thøstesen på telefon
48 23 10 00 eller på mail: nith@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. 165 engagerede medarbejdere.
Læs mere om Hillerød Forsyning på www.hillerodforsyning.dk

