Dygtig TV-operatør søges til ”detektivarbejde”
Når dine kolleger sætter ind, og stopper og udbedrer fejl og skader på kloaknettet i
Hillerød, så er det på baggrund af dit arbejde som tv-operatør.
Det er dig, der lokaliserer brud og skader på kloaknettet og hjælper os med at få indblik i
tilstanden af vores hovedledninger og stikledninger. Det er dig, der finder revner og evt.
brud. Det er dig, vi mangler.
OM JOBBET
I vores velfungerende spildevandsafdeling, med engagerede og humørfyldte kolleger, vil
du ved hjælp af professionelt kameraudstyr, og det nyeste udstyr til TV-inspektion (Ipek
WinCan styreprogram), udføre drifts- og vedligeholdelsesopgaver på forsyningens
kloaknet.
Arbejdet er præget af selvstændige arbejdsopgaver, og består primært i at lave tvinspektion af kloaknettet, og det synes du er spændende.
Du er bevidst om, at det er dit arbejde, der klæder kollegerne på til deres arbejde, og
selvom du trives på egen hånd, ved du, at du er en del af et team.
FAGLIGE KOMPETENCER OG PERSONLIGE KOMPETENCER
Du må meget gerne have erfaring fra et lignende job, men det vigtigste er, at du har
lysten og evnerne der kræves i stillingen. Måske er du uddannet tv-operatør, eller
kloakrørlægger eller kloakmester med relevant erfaring.
Du bevarer overblikket, du er struktureret og praktisk anlagt, og derudover er du
selvkørende, initiativrig og effektiv. Du har en fleksibel tilgang til de stillede opgaver, og
det er en fordel, hvis du:
•
•
•
•
•
•
•
•

har DTVK-certifikat
har gennemført kurset ”Vejen som arbejdsplads”
er rutineret IT-bruger
har et positivt og humoristisk sind
er en god teamplayer og trives i en afdeling med en uformel omgangstone
arbejder selvstændigt og er ansvarsbevidst
er imødekommende og kundeserviceorienteret
trives i en stilling med praktiske arbejdsopgaver og skærmarbejde i en TV-bil

Det er et krav, at du har kørekort til B+C.
VI TILBYDER
• Ansættelse i en visionær og handlingsorienteret virksomhed
• En arbejdsplads hvor sikkerhed og arbejdsmiljø er i højsædet
• Mulighed for faglig udvikling, herunder efteruddannelse svarende til både dit og
vores behov
• God frokostordning, sundhedsforsikring og pensionsordning

•
•
•
•

Frihed under ansvar og gode ansættelsesforhold
37 timers ugentlig arbejdstid
Mulighed for flextid
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og forhandling

TILTRÆDELSE
Vi har brug for dig – så du kan starte snarest muligt.
ANSØGNING
Vi indkalder relevante kandidater løbende, derfor opfordrer vi dig til at søge hurtigst
muligt. Ansøgningsfristen er den 1. marts 2019. Send din ansøgning inkl. CV til Hillerød
Forsyning på job@hfors.dk. Skriv ”TV-operatør” i emnefeltet.
YDERLIGERE INFORMATION
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Niels Thøstesen på
tlf.: 29 68 75 33 eller på nith@hfors.dk. Enhver henvendelse bliver behandlet fortroligt.
LIDT OM HILLERØD FORSYNING
Hillerød Forsyning er en af Danmarks mest dynamiske forsyningsvirksomheder med ca.
130 engagerede medarbejdere. Vi søger for, at borgerne i Hillerød Kommune får varme
og rent vand. Det er også os, der renser og bortleder borgernes spildevand, og vi
håndterer deres affald. Vi har fokus på en økonomisk effektiv forsyningssikkerhed, hvor
miljø og energirigtige løsninger er højt prioriteret. Hillerød Forsyning er en virksomhed,
der er ved at forny sig selv på mange områder. Læs mere om Hillerød Forsyning
på www.hillerodforsyning.dk.

