Hillerød Forsyning søger montør til vores målerteam
Hillerød Forsyning er i gang med at udskifte alle vand- og varmemålere i Hillerød
Kommune. Vi er derfor nu i gang med at udvide vores målerteam, og du får her en
enestående mulighed for at komme med på rejsen.
Om stillingen
Som målermontør får du en selvstændig og varieret hverdag, hvor du er på farten i hele
vores forsyningsområde. Du er i tæt kontakt med vores kunder, når du skal udskifte/
servicere de målere, der sidder i vores kunders private hjem, og du er dermed vores
ansigt udadtil.
Din hverdag som montør vil være både travl og spændende, og du bliver en af
specialisterne i vores målere. Opgaven spænder bredt lige fra opsætning og udskiftning
af vand- og varmemålere, samt vedligeholdelsen af hele vores målerpark.
Om dig
Du har kunden i centrum og ved, at det har stor betydning, at tingene bliver lavet rigtigt
første gang.
Som person har du et robust og roligt væsen og du er god til at tale med mennesker.
Der vil både være opgaver, hvor du er alene af sted, og opgaver, hvor I arbejder i
makkerpar. Da du skal køre meget, skal du naturligvis også have et kørekort, kat. B.
Det er vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt og prioritere dine opgaver, i en hverdag
med dynamik og afveksling.
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke så vigtig, vi sørger for grundig oplæring. Det
vil dog være en fordel, hvis du har kendskab til udskiftning af målere. Vi forventer, at du
har flair for IT og er god til at bruge en PC/tablet
Derudover skal du:
• være fleksibel og ansvarsbevidst
• have et godt overblik
• kunne arbejde selvstændigt og tilrettelægge dine arbejdsopgaver
• have hænderne godt skruet på
• kunne arbejde på tværs af organisationen
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.
Spændende arbejdsdage hvor der ofte er fuld fart på – og en mulighed for, at du kan
sætte dit eget aftryk. En uformel omgangstone, ledelse med stor uddelegering, samt
frihed under ansvar.
Fastansættelse i en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge med ansættelse efter gældende
overenskomst.

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 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
Er du blevet nysgerrig, og vil du vide mere om jobbet kan du kontakte Michael Herse,
Leder Facility og teknisk service på mh@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

