Hillerød Forsyning søger teknisk fjernvarmeplanlægger
Har du lyst til at være med til at definere den grønne omstilling og være med til at sikre
målet om at levere fossilfri varme i 2025? Så er du måske vores nye kollega.
For at fremtidssikre fjernvarmeforsyningen skal der over den næste årrække bygges
mindst to nye energiproducerende anlæg, samtidig skal fjernvarmeforsyningen udvides
og varmepriserne skal gerne sænkes.
For at sikre de rigtige tekniske løsninger går hånd i hånd med en forbedret økonomi, har
Hillerød Fjernvarme en afdeling for planlægning og udvikling. Plan og udvikling er en lille
afdeling bestående af 3 medarbejdere. Da der er tale om et lille team, vil der være en
stor medbestemmelse omkring tilrettelæggelse af opgaverne. Opgaverne kræver at du er
i stand til at gå i dybden på det tekniske niveau, at du kan tale med driften,
kommunikere med bestyrelsen og se løsninger på tværs af hele organisationen.
Om stillingen
Grundet den store ombygning af produktionsanlæggene søger vi en kollega med erfaring
i at bygge eller drive produktionsanlæg. Du vil skulle bruge din viden og erfaring til at
sætte rammerne og finde synergier for den fremtidige energiproduktion.
Det er Projektafdelingen der bygger anlæggene, men det er dig der skal se ud over
projektafgræsningerne således, at der hele tiden også er fokus på det samlede system.
Vi har et tæt samarbejde med Projektafdelingen, og det er vigtigt, at du har lyst til at
stille dig selv til rådighed som sparringspartner for projektlederne.
Ud over de anlæg der er under planlægning skal du også se endnu længere frem.
• Hvad skal det næste anlæg være?
• Hvordan optimeres driften?
• Hvordan udbygges varmegrundlaget teknisk og økonomisk effektivt?
Stillingen kræver derfor at du både kan gå i dybden med de tekniske forudsætninger
men også at du har en bred forståelse for de økonomiske, organisatoriske og
varmeplanmæssige vilkår en forsyningsvirksomhed er drevet efter. Vi er blæksprutter,
der skal have en finger med i alt, hvad der påvirker den fremtidige fjernvarmeforsyning
både inden for og uden for Hillerød Forsyning.
Om dig
Du har en baggrund fra fjernvarmebranchen og har en teknisk forståelse, der gør det
muligt for dig at kvalitetssikre de løsninger og beregninger, som de øvrige interessenter
har i forhold til de nye produktionsanlæg
Du er stærk på det taktiske og det analytiske niveau og formår at sætte retningen, når
der er brug for det. Du er vant til at kommunikere på tværs af en organisation og med
eksterne samarbejdspartnere.
Du er den strukturerede type, som kan sikre en systematisk opgaveafvikling, samtidig
med at du holder overblikket og samler trådene. Du skal både kunne agere selvstændigt
og tage beslutninger på de opgaver du har ansvaret for, men samtidig skal du være en
teamplayer, som sikrer, at det er den fælles opgave, der bliver en succes.
Der er mulighed for at være med i hele maskinrummet, men det sætter også krav til dine
evner som teamplayer samt evnen til at være proaktiv og selvkørende, da
rollefordelingen i afdelingen hurtigt bliver flydende i og med, at hver medarbejde har et
eller flere fokusområder, som de selv driver.

Vi forventer at du:
•
•
•
•
•
•

Er uddannet ingeniør, maskinmester eller har en anden relevant uddannelse
Har stor erfaring med varmeområdet, gerne fra rådgiver-, forsyningsvirksomhed
eller lignende
Har en god teknisk og hydraulisk forståelse og driftsøkonomisk overblik
Har erfaring med udarbejdelse af systemanalyser
Har erfaring med udarbejdelse af forretningsplaner til investeringer i anlæg
Har mod på at arbejde med flere fagområder og driftsafdelinger

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. Der er både
mulighed for efteruddannelse samt at være en del af nogle store komplekse projekter,
med mulighed for at løse mangeartede opgaver.
Fastansættelse i en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge med ansættelse efter gældende
overenskomst.
En arbejdsplads i Klima- og Miljøcentret på Solrødgård, hvor der både fra din
arbejdsplads og fra kantinen (med den gode kantineordning og frugtordning) er udsigt til
skønne grønne arealer.
En aktiv personaleforening, gode kolleger overalt i organisationen, 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 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.
Yderligere information
Er du blevet nysgerrig, og vil du vide mere om jobbet kan du kontakte Christian Engholm
Jønch på telefon 48 23 10 00 mellem kl. 09.00-15.00 eller på mail cej@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

