Driftsmedarbejder til drift og vedligehold af
pumpestationer
Hillerød Forsyning søger en ansvarsfuld og humørfyldt driftsmedarbejder til drift
og vedligehold af vores pumpestationer.
Hillerød er i rivende udvikling, og de kommende år byder på planlægning af større
byområder, infrastrukturplanlægning, nye transmissionsledninger til at forbinde
nye bydele til det kollektive fjernvarmenet, pumpestationer, separatkloakering,
klimatilpasning, planlægning af spildevands- og regnvandssystemer.
Vi servicerer ca. 200 pumpestationer, 300 husstandspumpestationer, 600 km
kloak og 50-60 sparebassiner.

OM STILLINGEN
Du får ansvar for at lave forebyggende vedligehold og reparationer på vores
pumpestationer og ledningsnet, og du vil indgå i vores vagtordning efter grundig
oplæring.
Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte:
•
Drift og vedligehold
•
Reparationer f.eks. udskiftning af ventiler og andre sliddele på pumperne
•
Vedligehold ved hjælp af styringssystemer
•
Opdatering af styringssystemer
•
Øvrige ad hoc-opgaver i samarbejde med kolleger, f.eks. vedligehold af
sparebassiner og kloaksystem

OM DIG
Du arbejder selvstændigt og struktureret, men du er også en teamplayer og giver
gerne en hånd med, når dine kolleger har brug for det.
Vi ser gerne, at du:
•
Har en teknisk håndværksmæssig uddannelse, f.eks. elektriker, smed,
mekaniker eller anden relevant erhvervserfaring
•
Har erfaring med vedligehold og små reparationer af pumper
•
Har erfaring med vedligehold af kloakker
•
Har erfaring med at læse ledningstegninger
•
Er fortrolig med styring af pumpestationer
•
Er fortrolig med at arbejde ved en pc
•
Har stort kørekort

VI TILBYDER

Spændende arbejdsdage hvor du har mulighed for at påvirke planlægningen af
din arbejdsdag.
Grundig oplæring, samt en uformel omgangstone. Ledelse med stor uddelegering
og frihed under ansvar.

Fastansættelse i en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge med ansættelse efter
gældende overenskomst. Vagtordning med tilkald.
En aktiv personaleforening, gode kolleger i overalt i organisationen,
massageordning, sundhedsforsikring, frokostordning og meget mere.
Vi har i Hillerød Forsyning fokus på at være et attraktivt sted at arbejde. Vi har
fokus på en god arbejdskultur, gode udviklingsmuligheder for den enkelte
medarbejder, samt høj medarbejdertilfredshed og arbejdsglæde.

TILTRÆDELSE OG ANSØGNING
Tiltrædelse snarest muligt.
Kontakt os hurtigst muligt og senest 23. august 2019.
Vi tager løbende kandidater ind til samtaler.
Send din ansøgning inkl. CV til Hillerød Forsyning på job@hfors.dk
Skriv i emnefeltet ”Driftsmedarbejder Spildevand”

YDERLIGERE INFORMATION
Er du blevet nysgerrig, og har du uddybende spørgsmål til stillingen, er du
velkommen til at kontakter Driftsleder Niels Thøstesen på tlf.: 29 68 75 33 eller
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. 130 engagerede
medarbejdere.
Læs mere om Hillerød Forsyning på www.hillerodforsyning.dk

