Fjernvarmetekniker? – vi har 7.300 kunder til dig
Vi har et stærkt team, der er parat til samarbejdet sammen med dig. Et team, hvor der
er plads til din viden, og din lyst til at skabe nye løsninger for fjernvarmekunderne. Og så
har vi en moderne virksomhed i rivende udvikling, der bl.a. leverer miljøvenlig varme til
ca. 7.300 kunder.
Vores vigtigste opgave i varmeforsyningen er, at producere og levere billig, stabil og
miljøvenlig fjernvarme til vores kunder.
Skal du være en del af teamet?
OM JOBBET
Vi har brug for, at du blandt andet:
• vedligeholder, optimerer og udbygger vores distributions- og transmissionsnet i
fjernvarmen, samt vores gasfyrede varmecentraler
• hjælper til på vores flis- og pillefyrede varmeværker
• indgår i vores vagtordning, hvor du sikrer driften og en høj oppetid uden for
normal arbejdstid. Vagtordningen er hver 5. uge
FAGLIGE OG PERSONLIGE KOMPETENCER
Vi forestiller os, at du som kollega er ansvarsbevidst, har hænderne og hovedet skruet
godt på og kan arbejde struktureret og målrettet. Du skal selvfølgelig være god til at
samarbejde, men du skal heller ikke være bange for at arbejde selvstændigt.
Vi tænker også, at du har et bredt kendskab til fjernvarme, og at du:
• har en relevant uddannelse, som f.eks. VVS-tekniker eller smed
• kan svejse, da mindre svejseopgaver kan forekomme
• har FJR-kursus eller lyst til at tage det
• har kendskab til fjernvarmenet, -rør og -alarmer
• har kendskab til fjernvarmemålere
• har truckcertifikat (ikke et krav)
• bor i en radius af 30 km fra Hillerød af hensyn til vagtordningen
• har et godt humør og en positiv indstilling
VI TILBYDER
Et højt fagligt miljø, 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 ambitiøs, visionær og handlingsorienteret virksomhed
• Frihed under ansvar og gode ansættelsesforhold
• 37 timers ugentlig arbejdstid
• Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og forhandling
• En arbejdsplads, hvor sikkerhed og arbejdsglæde vægter højt

ANSØGNING OG YDERLIGERE INFORMATIONER
Synes du, at jobbet lyder spændende, så send din ansøgning og dit CV hurtigst muligt til
job@hfors.dk. Undlad at skrive CPR-nummer i ansøgningen.
Ansøgningsfristen er den 14. februar 2019, men send din ansøgning snarest, da vi
indkalder kandidater løbende.
Stillingen er med tiltrædelse hurtigst muligt.
Hvis du vil vide mere om jobbet, kan du ringe eller skrive til vores driftschef Kent Unold
på tlf.: 40 90 64 14 i tidsrummet kl. 8.00-15.00 eller på kpu@hfors.dk.
Enhver henvendelse bliver behandlet fortroligt.

HVEM ER VI?
Hillerød Forsyning er én af Danmarks mest dynamiske forsyningsvirksomheder, der ud
over at forsyne fjernvarmekunder, også har forretningsområder på kraftvarme
produkton, vand, spildevand og affaldshåndtering. Vi bestræber os på at drive
virksomheden på en miljørigtig og økonomisk god måde, uden at gå på kompromis med
forsyningssikkerheden. Hillerød Forsyning er en virksomhed, der er ved at forny sig selv
på mange områder.
Læs mere om det og om Hillerød Forsyning på www.hillerodforsyning.dk.

