Erfaren projektleder med stort overblik
Hillerød Forsyning står overfor at gennemføre projekter for mere end 600 mio. kr. de
næste par år. Vi skal lægge nye transmissionsledninger til at forbinde nye bydele til det
kollektive fjernvarmenet og gennemføre en spildevandsplan med pumpestationer og
separatkloakering, samt andre spændende projekter.
OM JOBBET
Du finder det interessant og motiverende at arbejde tværgående med projektledelse,
udarbejdelse af projektstyringsgrundlag og granskning af udbudsmateriale,
borgerkontakt samt det at føre bygherretilsyn med byggeprojekter. En af de mange
opgaver er også at styre rådgivere og entreprenører, ligesom du også skal arbejde tæt
sammen med driftsafdelingerne om praktiske løsninger.
Du skal kunne:
• Styre tid, økonomi og kvalitet på egne projekter
• Udføre lederskab på projekter
• Evaluere og løse problemer samt udvikle ekspertise
• Strukturere opgaver, levere resultater, tage handling og forfølge mål
• Samarbejde med meget forskellige mennesketyper
Opgaverne løses altid i samarbejde med øvrige afdelinger samt eksterne entreprenører
og rådgivere. Derudover er der også et tæt samarbejde med Hillerød Kommune og øvrige
myndigheder.
PERSONLIGE OG FAGLIGE KOMPETENCER
For at bestride stillingen som projektleder lægger vi vægt på, at du:
• har stor erfaring med anlægsarbejder, herunder rørarbejde fra rådgiver,
entreprenør- og forsyningsvirksomheder eller lignende
• har solid erfaring med projektledelse – kan styre tid, økonomi og kvalitet, samt
være proaktiv
• har solidt kendskab til udbud og kontrahering
• motiveres af at arbejde med flere fagområder og driftsafdelingerne
• er uddannet ingeniør, maskinmester eller har anden relevant uddannelse på
bachelor eller kandidatniveau
• er en god leder og er god til at løse problemer og konflikter
• har gode samarbejdsevner og er god til at holde mange bolde i luften og samtidig
levere resultater
• deler din viden med kollegaer
VI TILBYDER
• Ansættelse i en visionær og handlingsorienteret virksomhed
• Gode muligheder for en stærk personlig og faglig udvikling
• Mulighed for efteruddannelse svarende til både dit og vores behov
• Projekter af en art og kompleksitet, der giver dig gode udfordringer
• Et fagligt netværk med kolleger i projektafdelingen, men også i driftsafdelingerne
• Mulighed for at løse mangeartede opgaver og dermed præge din faglige udvikling

•
•

Konkurrencedygtige løn- og pensionsforhold
Frihed under ansvar og gode ansættelsesforhold

LIDT OM HILLERØD FORSYNING
Hillerød Forsyning er en af Danmarks mest dynamiske forsyningsvirksomheder med ca.
130 engagerede medarbejdere. Vi sørger for, at borgerne i Hillerød Kommune får varme
og rent vand. Det er også os, der renser og bortleder borgernes spildevand, og vi
håndterer deres affald. Vi har fokus på en effektiv forsyningssikkerhed, hvor miljø- og
energirigtige løsninger er højt prioriteret.
Hillerød Forsyning er en virksomhed, der er ved at forny sig selv på mange områder.
Blandt andet har vi gennemført følgende større planlægnings- og anlægsopgaver:
• Etablering af nyt 27 MW kraftvarmeværk baseret på biobrændsel
• Etablering af nyt højteknologisk overdækket renseanlæg med belastning på
100.000 PE
• Etablering af ny genbrugsstation
• Etablering af nyt værksteds- og kontorbyggeri til forsyningen
Vi står overfor at skulle opstarte følgende større projekter:
• Udbygning af forsyningen til en ny bydel i Hillerød Syd herunder til et nyt
supersygehus
• Etablering af et nyt stort vandværk - produktion 3 mio. kubikmeter drikkevand
om året
• Etablering af ny energicentral i Favrholm med både varme og køleproduktion
Læs mere om Hillerød Forsyning på www.hillerodforsyning.dk
TILTRÆDELSE
Snarest muligt
ANSØGNING
Hvis denne stilling har fanget din interesse, vil vi opfordre dig til at sende en ansøgning
hurtigst muligt og senest 4. april 2019.
Vi tager løbende kandidater ind til samtaler.
Send din ansøgning inkl. cv til Hillerød Forsyning på job@hfors.dk.
Skriv i emnefeltet ”Erfaren projektleder til projektafdelingen”.

YDERLIGERE INFORMATION
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte leder for
projektafdelingen Henning Gade på tlf.: 61 24 22 64 eller på mail hg@hfors.dk. Enhver
henvendelse vil blive behandlet fortroligt.

