Hillerød Forsyning søger Formidlings- og Udviklingskonsulent
Hillerød Forsyning søger en dygtig underviser til at drive og videreudvikle forsyningens
skoletjeneste. Hvis du brænder for undervisning, bæredygtighed og den grønne
udvikling, er dette jobbet for dig.
Om stillingen
Vores formidler har fået nyt arbejde, og derfor søger vi nu hendes afløser. I stillingen
som Formidlings- og Udviklingskonsulent får du ansvaret for at planlægge og gennemføre
undervisning og rundvisninger på vores værker og områder.
Formidlingens kernemålgruppe er elever i grundskolen, men vi har også etableret forløb
for ungdomsuddannelserne, ligesom vi naturligvis også tager imod besøg fra foreninger
og virksomheder. Du får ansvaret for at videreudvikle allerede eksisterende
formidlingsmateriale samt udvikle nye forløb for de prioriterede målgrupper.
Du får ansvaret for at gennemføre undervisningen med børn og unge mennesker, og det
vil også være dig som viser rundt på forsyningens forskellige værker, så det er vigtigt, at
du har en interesse for tekniske anlæg og lysten til at forklare andre, hvordan de
fungerer. Endelig tilbyder vi også rundvisninger på vores 51 ha store areal, hvor vi bl.a.
arbejder med at styrke biodiversiteten.
Alt hvad vi foretager os i Hillerød Forsyning, emmer af bæredygtighed og grøn omstilling,
så det er essentielt, at du har viden om og interesse for den agenda.
Du vil naturligvis få en grundig indføring i alle forsyningens værker af vores
driftspersonale.
Om dig
Vi forestiller os, at du har erfaring med at undervise i naturfag, og at du brænder for at
gøre verden klogere på affald, genbrug, vand, varme og spildevand – og så kan du fange
interessen hos enhver aldersgruppe. Du er et naturligt omdrejningspunkt og er i
besiddelse af en smittende begejstring.
Du er god til at arbejde selvstændigt og planlægge din egen undervisning. Samtidig med,
at du er god til at samarbejde med andre faggrupper på tværs af organisationen.
Du nyder at undervise en bred vifte af målgrupper, lige fra indskoling til ungdoms- og
erhvervsuddannelser.
Derudover forestiller vi os, at du:
• er læreruddannet eller har erfaringer fra et lignende job
• kan lide at have med alle typer mennesker at gøre – især børn og unge
• har kørekort (kategori B)
• er udadvendt og imødekommende
• har gode samarbejdsevner
Vi tilbyder

Et spændende job i en visionær og handlingsorienteret virksomhed, der løser
samfundsmæssigt vigtige opgaver og bidrager til den grønne omstilling. Du får en
dynamisk hverdag, og du har gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Du får et
bredt arbejdsfællesskab med engagerede kolleger i hele organisationen.
Fastansættelse i en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge med ansættelse efter gældende
overenskomst og med en attraktiv pensionsordning.
En aktiv personaleforening, sundhedsforsikring og frokostordning.
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.
Ansøgning og tiltrædelse
Hvis du syntes jobbet er noget for dig, skal du søge jobbet via jobindex.
Ansøgningsfristen er den 29. juli 2022, og samtaler vil blive afholdt i første halvdel af
august.
Yderligere information
Da vi ser formidling som en naturlig del af vores samlede kommunikation, er stillingen
som Formidlings- og Udviklingskonsulent placeret i afdelingen Kommunikation &
Risikostyring. Hvis du vil vide mere om jobbet kan du derfor kontakte
Kommunikationschef Søren Hedegaard Nielsen på telefon 48 23 10 00 / shn@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. 170 engagerede medarbejdere.
Læs mere om Hillerød Forsyning på www.hillerodforsyning.dk

