Hillerød Forsyning søger planlægger med fokus på recipienter
Brænder du for at arbejde med planlægning på vandområdet? Er du erfaren og har du et
godt overblik? Trives du i en organisation, der hele tiden udvikler sig? Så er du måske
vores nye kollega.
Om stillingen
Stillingen er i forsyningens Plan- og myndighedsafdeling, der servicerer og udfører
projekter for alle forsyningsarter. Planafdelingen er ansvarlig for idéfasen og
undersøgelsesfasen for projekterne, hvorefter de overgår til detailprojektering og
udførelse i Projektafdelingen. Myndighedsarbejdet foregår dog løbende i hele projektet af
den samme medarbejder fra Planafdelingen. Stillingen er for en specialist, der af og til vil
være projektleder på egne, mindre projekter.
Arbejdsopgaverne kan være følgende:










Udarbejdelse af myndighedsansøgninger i forbindelse med anlægsarbejder
generelt og specifikt i forbindelse med udledning af spildevand og forsinket
regnvand til recipienter samt nedsivning
Regnvandshåndtering i eksisterende befæstede områder samt
byudviklingsområder, herunder terrænscreening i Scalgo, dimensionering af lokale
tiltag, stofberegninger i forhold til påvirkning af recipienter samt effektvurdering
af forskellige metoder til regnvandshåndtering
Vurdering af effekt af tiltag på regnvand- og spildevandsudledninger til
recipienterne
Planlægning af tiltag udmøntet fra vandområdeplaner
Planlægning af alternative projekter til opnåelse af miljømål
Udarbejde og følge op på plejeplaner for regnvandsbassiner/§3-bassiner
Deltage som specialist i projekter vedrørende hydrauliske, robustheds- og
kapacitetsanalyser af Havelse Å- og Pøle Å-systemerne
Deltage som specialist i projekt vedrørende udledningstilladelse inkl. VVM for
renseanlægget HCR Syd

Om dig
Du har en naturvidenskabelig uddannelse, er ingeniør eller lignende. Du har 5-10 års
erfaring, men gerne længere, som rådgiver eller ansat i en forsyning eller kommune.
Du er specialist indenfor vandområdet og kan arbejde i krydsfeltet mellem
vandområdeplaner, spildevandsbekendtgørelsen, §3-beskyttelse og Natura 2000bestemmelser samt de administrative rammer fastsat i lokalplaner, spildevandsplaner og
vandløbsregulativer.
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.
Du får en dynamisk hverdag, og du har gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
Du får et bredt arbejdsfællesskab med engagerede og tværfaglige kolleger.

Fastansættelse i en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge med ansættelse efter gældende
overenskomst.
En aktiv personaleforening, gode kolleger overalt i organisationen, frokostordning,
massageordning samt sundhedsforsikring.
Vi har i Hillerød Forsyning fokus på at være en attraktiv arbejdsplads. Vi lægger vægt på,
at du som medarbejder i virksomheden føler dig som en del af et stærkt team, hvor vi
sparrer og samarbejder om det faglige, men hvor der også er god plads til latter og en
uhøjtidelig omgangstone – også når der er travlt.
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 Victoria Plum på
telefon 48 23 10 00 mellem kl. 09.00-15.00 eller på mail VIP@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. 165 engagerede medarbejdere.
Læs mere om Hillerød Forsyning på www.hillerodforsyning.dk

