Hillerød forsyning søger projektleder til spildevandsprojekter
Brænder du for renovering af spildevandsledninger? 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
Vi søger en projektleder til renovering af spildevandsledninger i Hillerød. Om du er
nyuddannet, midt i din karriere eller en del af det grå guld, så er der plads til dig.
Du bliver del af en tværfaglig task-force gruppe, som arbejder med asset management,
tv-inspektioner, GIS og projekter. Dit hovedansvar bliver at gennemføre projekter, dvs.
finde den rigtige løsning, gennemføre projektet i tæt samarbejde med entreprenører og
driften samt sikre at anlægget fungerer, er robust og langtidsholdbart. Projekterne vil
være en blanding af små og mellemstore projekter. Målet er at sikre at gamle ledninger i
hele Hillerød udskiftes rettidigt.
Du kan selv være med til at påvirke stillingens indhold, idet der udover kloaksaneringsopgaver også er mulighed for at deltage på store separat-kloakeringsprojekter.
Alle projekter gennemføres i tæt samarbejde med driften, afdelingen for plan og
myndighed, økonomi og kundeservice samt eksterne entreprenører og evt. rådgivere.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelse enten som ingeniør, maskinmester
eller anden relevant uddannelse. Det er en stor fordel, hvis du har faglig viden på
spildevandsområdet.
Du får brug for faglige kompetencer med anlægsarbejder. Det kunne f.eks. være erfaring
med rørarbejde fra rådgiver, entreprenør-, eller forsyningsvirksomheder. Derudover får
du brug for gode evner inden for projektledelse og pro-aktivt samarbejde med
entreprenører.
Vi arbejder pt. på indførelse af partnering i vores eksterne samarbejdsrelationer med
entreprenører og rådgivere, så du skal have flair for samarbejde og have en proaktiv
projektledelsesstil.
Derudover ser vi gerne, at du:
• Har stor drivkraft og evner til at få projekterne i mål
• Kan bevare overblikket over en række forskellige parallelle projekter
• Sætter en ære i god projektledelse
• Er en god kollega, god for fællesskabet og god til vidensdeling
• Løser konflikter inden de eskalerer
Vi tilbyder
En organisation, hvor vi tager projektledelse og læring alvorligt. Vi arbejder struktureret
med at styrke og professionalisere projektorganisationen og de enkelte projektledere. Vi
arbejder ud fra en filosofi, hvor alle hjælper alle. Vores mål er, at projekter leveres trygt
inden for de bedst mulige rammer i forhold til bæredygtighed, økonomi, tid og kvalitet.
Arbejdsdagen er ofte dynamisk og afhænger af fremdriften i projekterne. På den ene side
er der nogle faste rammer for projekterne i form af en fælles projektmodel, projekt-

værktøjer og et fælles rapporteringssystem og på den anden side er der også rum til, at
dine personlige styrker kan komme i spil. Vi forsøger at have en høj diversitet blandt
vores projektledere, så alle kan bidrage med noget forskelligt og vi håber, at du vil sætte
dit eget aftryk både på projekter og projektorganisation.
Du har gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Du får et bredt arbejdsfællesskab med engagerede og tværfaglige kolleger. Med den rette indstilling kan du skabe et
spændende arbejdsliv i Hillerød Forsyning. Der er masser af spændende projekter at tage
ledelsen af og din indsats vil gøre en forskel i skabelsen af en bæredygtig
spildevandsinfrastruktur i Hillerød.
Fastansættelse i en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge med ansættelse efter gældende
overenskomst.
En aktiv personaleforening, gode kolleger overalt i organisationen, massageordning samt
sundhedsforsikring.
Ansøgning og tiltrædelse
Hvis du syntes jobbet er noget for dig, kan du søge jobbet via Jobindex. Send gerne din
ansøgning, med vedhæftet CV og relevante bilag snarest, da vi løbende tager kandidater
ind til samtale. Tiltrædelse snarest muligt, men vi venter på den rette kandidat.
Yderligere information
Er du blevet nysgerrig, og vil du vide mere om jobbet kan du kontakte Pernille Ingildsen
på telefon 48 23 10 00 mellem kl. 09.00-15.00 eller på mail pi@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. 150 engagerede medarbejdere.
Læs mere om Hillerød Forsyning på www.hillerodforsyning.dk

