Jeg brænder for mit job
Jeg står for alle kommunikations
opgaver i virksomheden – blandt
andet hjemmeside, kampagner,
foldere, presse og rundvisninger.
Mit største problem er at sige nej,
for mit skrivebord er fyldt med
opgaver, jeg brænder for. Lige nu
arbejder vi med et digitalt lærings
univers for børn. Det er et projekt,
jeg selv har været med til at starte
og har kæmpet for at få igennem.
Vand og affald hænger tæt sam
men med klima og miljø. Det er

emner, der betyder meget for
mig, og det var det, min største
motivation for at søge det job,
jeg har i dag. Det har jeg ikke et
sekund fortrudt.
I min fritid er jeg kajakroer og
korsanger samt mor til en lille
pige, der glæder sig til at blive
storesøster. Jeg har travlt på arbej
det, men det hænger fint sammen
med familien. Jeg styrer selv min
arbejdstid og mine opgaver.

Julie Gaardsdal
Informationsmedarbejder
cand. mag. i medier og litteratur
fra Aarhus Universitet
Provas
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
2936 9066
jmbs@provas.dk
www.provas.dk
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Når jeg får drengene i en 8. klasse til at spærre øjnene op
ved en rundvisning på renseanlægget – så har det været
en skøn dag på jobbet. Rent vand ER altså en god historie.

Jeg gør idéer
til virkelighed
Som innovationskonsulent er det
min opgave at udvikle procedu
rer, der både skaber nye idéer og
sikrer, at de bliver til virkelighed
i virksomheden.
Der er helt sikkert brug for krea
tivitet og innovation i et moderne
forsyningsselskab. Vi skal hver
dag udtænke de bedste og bil
ligste løsninger for vores kunder,
da vi er en servicevirksomhed
med kunden i midten.

Netop nu arbejder jeg på et un
dervisningsforløb om vand og
spildevand for børn, unge og
voksne. De skal se, høre, lugte
og føle vandets vej. Vi skal male
historier på deres nethinde, som
de husker i mange år.
Jeg elsker at være kreativ og
medbestemmende, og det er jeg
i høj grad i mit job som inno
vationskonsulent. Jeg er den
kreative ressource i vores
virksomhed.

Lærke Ærenlund
Innovationskonsulent
Civilingeniør i design og
innovation fra DTU – Danmarks
Tekniske Universitet
Holbæk Forsyning A/S
Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk
7011 1250
lae@holfor.dk
www.holfor.dk
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Jeg elsker at være kreativ og medbestemmende,
og det er jeg i høj grad i min dagligdag.
Jeg er den kreative ressource i vores virksomhed.

Jeg gør tingene smartere
Mit job er at optimere vores drift
og især forbruget af strøm.
Vi bruger rigtig meget energi
på et renseanlæg hver dag, når
spildevandet skal igennem de for
skellige renseprocesser. Som op
timeringskoordinator sørger jeg
for, at vi hele tiden kører proces
serne så energirigtigt som muligt.

Jeg kan godt lide at være med
til at gøre tingene smartere. At få
mere ud af de samme eller færre
ressourcer.
Det kommende år skal vi under
søge, om der er økonomi i at drive
vores eget biogasanlæg. Jeg står
for ansøgninger og udregninger
om blandt andet energipoten
tialet. Det er et rigtigt spændende
projekt at være med i.

Daniel Friis Baun
Effektiviserings- og
optimeringskoordinator
Maskinmester fra Esbjerg
Maskinmesterskole
Varde Forsyning
Gl. Kærvej 15
6800 Varde
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dfb@vardeforsyning.dk
www.vardeforsyning.dk
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Jeg er jæger og lystfisker i min fritid, og jeg lægger
vægt på, at miljøet har det godt. Der er ingen grund
til at svine mere end højst nødvendigt.

Jeg har mange bolde i luften
Mit job er blandt andet at over
sætte it-nørdernes forkortelser
på tre bogstaver til et sprog, som
almindelige mennesker forstår.
Når vi skal implementere et nyt
it-system, er det mig, der udar
bejder kommunikationsplanen, så
kollegerne lærer både formålet
og systemet at kende.
Jeg arbejder først og fremmest
med intern kommunikation i
virksomheden. Jeg bruger flittigt
min it-værktøjskasse, og jeg har

stor fornøjelse af mine studieer
faringer fra Syddansk Universitet.
Det spiller en stor rolle for min ar
bejdsglæde, at jeg arbejder med
vand og spildevand. Jeg er med
til at levere et livsvigtigt produkt
til borgerne, så det giver mening
at gøre det ordentligt.
Jeg elsker, når der ryger noget
konkret ud af døren, og jeg kan
sætte flueben ved en stor
opgave.

Martin Bo
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Kommunikationsmedarbejder
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Jeg jonglerer i min fritid og elsker at have mange bolde
i luften. Det er en rigtig god egenskab at have som
kommunikationsmedarbejder i et forsyningsselskab.

Jeg får ejerskab
til opgaverne
Projektledelse under kloakarbej
der er en vigtig del af mit arbejde.
I fremtiden skal vand og spilde
vand løbe i hvert sit kloakrør, og
det giver rigtigt meget arbejde
med renovering af kloakkerne
rundt omkring i kommunen.
Jeg står for sagsbehandling, be
stiller entreprenører og svarer på
borgerhenvendelser. Undervejs
holder jeg byggemøder og følger
op på økonomien.

Det er et afvekslende job, og man
bliver engageret i de projekter,
man er med i.
I en forsyning får du ejerskab til
dine projekter, fordi du selv skal
stå for driften efterfølgende. Jeg
har det næsten, som om det er
mine egne personlige projekter.

Oscar Meldgaard
Spildevandsingeniør
Ingeniør fra
Ingeniørhøjskolen i Århus
Varde Forsyning
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Det er en fornøjelse at finde den helt rigtige løsning på et
problem. Vi snakker en levetid på 100 år på et moderne
kloaksystem, så tingene skal være i orden.

Jeg bliver aldrig
lullet i søvn
Når jeg har løst et problem og
gjort nogle borgere glade, har jeg
haft en rigtig god dag på jobbet.
Jeg er uddannet bygningsinge
niør med miljø som speciale, og
min uddannelse bruger jeg i dag
som projektleder i Skanderborg
Forsyning.
For øjeblikket er vi i gang med et
klimaprojekt, hvor vi undersøger,
hvordan vi bedst sikrer folks huse

mod oversvømmelser. Det kan
for eksempel være med store
bassiner, hvor vi opsamler regn
vandet i stedet for at lede det ud
i kloaksystemet.
Jeg har løbende kontakt med
borgere, myndigheder, entrepre
nører, konsulenter og kollegaer.
Kontakten giver mig masser af er
faringer, og jeg hører mange
sider af en sag. Det gør, at
man aldrig bliver lullet i søvn.

Vicky Gydesen
Madsen
Ingeniør
Bygningsingeniør fra
Ingeniørhøjskolen i Horsens
Skanderborg Forsyning
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Vi har en løbeklub på arbejdet, hvor vi løber 2,5 eller
5 kilometer en fast dag om ugen. Løbeturene foregår
i skoven, der ligger lige uden for vores vinduer.

Jeg bruger min kreativitet
Jeg står for en bred vifte af interne
og eksterne kommunikations
opgaver i virksomheden.
Jeg skriver tekst til hjemmesiden
og intranettet, producerer nyheder
og pressemeddelelser, planlæg
ger kampagner og møder folk, når
der skal ske nyt i deres område.
Lige nu skriver jeg pressemed
delelser og artikler om sepa
ratkloakering. Som en del af
klimaindsatsen skal vand og

spildevand fremover løbe i hvert
sit kloakrør, og det betyder, at vi
nu renoverer en stor del af det
gamle kloaksystem.
Jeg har også nogle administrative
opgaver, og det hele er med til
at gøre min hverdag meget af
vekslende.
Jeg får lov at være kreativ, og det
er spændende at have direkte
kontakt med borgerne.

Jonas Roland
Pedersen
Kommunikationsmedarbejder
Cand.mag. i kommunikation
fra Aalborg Universitet
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Jeg bliver glad, når jeg kan se, at mit arbejde batter.
Når mine pressemeddelelser bliver trykt i medierne,
og når der er god respons på det, jeg laver.

Jeg informerer over kaffen
Jeg har en ekstremt varieret dag
ligdag. Jeg arbejder både med
aktuelle driftsopgaver og med
anlægsprojekter, der rækker 20
år ud i fremtiden.
Jeg har et meget selvstændigt job,
og jeg har som udgangspunkt
ansvar for mine projekter fra start
til slut.
Ved de større arbejder på kloak
systemet står jeg for udbud og
kontakt til de entreprenører, der

skal udføre arbejdet. Jeg kontak
ter også de beboere, der bliver
berørt af projektet, og fortæller,
hvad de kan forvente.
Det er vigtigt for os, at vi generer
folk så lidt som muligt, når vi gra
ver. Ofte er det allerbedst at køre
ud og møde folk over en kop kaffe,
inden vi går i gang med arbejdet.
Så kan vi få talt tingene ned på
jorden, hvor de hører hjemme.

Thomas
Borch Hansen
Miljøingeniør
Civilingeniør fra Aalborg Universitet
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Jeg aner aldrig, hvad jeg går ind til,
når jeg møder på arbejdet om morgenen.
Det kan jeg godt lide.

Jeg tjekker effektiviteten
Jeg er uddannet på Handelshøj
skolen og ser på virksomheden
fra den økonomiske vinkel.

heden hverken giver overskud
eller underskud. Det bruger vi
rigtig mange ressourcer på.

I det daglige står jeg blandt andet
for budgetter og indberetninger
til Skat og Danmarks Statistik. Jeg
regner løbende på vores ydel
ser og finder ud af, hvordan vi
får mest for pengene.

I min fritid spiller jeg i sommer
sæsonen fodbold med mine
gamle studiekammerater. Og
så er jeg far til en dreng på halv
andet år – det er jo også næsten
et fuldtidsjob.

I et forsyningsselskab skal øko
nomien hvile i sig selv, og vi skal
kunne dokumentere, at virksom

Nicolaj langballe
Controller
Cand.merc. fra CBS
Copenhagen Business School
Halsnæs Forsyning
Gjethusparken 3, 1. sal
3300 Frederiksværk
4776 0700
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www.halsnaesforsyning.dk
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Mit job er blandt andet at rejse diskussioner om,
hvordan vi bruger pengene bedst i virksomheden.
Vi skal hele tiden prøve at gøre det lidt smartere.

Jeg elsker teknik
Når jeg har vagten, er det mit job
at rykke ud ved akutte brud på
vandledningerne.
Under reparationen styrer jeg
hele opgaven fra start til slut. Jeg
bestiller entreprenører til at ud
bedre skaden, og jeg sørger for,
at de berørte beboere i området
bliver informeret.

I hverdagen fylder overvågning
af vandboringer og vandværker
en stor del af min arbejdsdag. Det
sker via et SRO-system på min
computer, hvor jeg får alarmer,
når noget skal tjekkes.
Vi kan ikke undgå, at der løbende
opstår skader på vores anlæg,
som vi skal reparere hurtigt og
effektivt. Når udfordringerne er
klaret i samspil med mine kol
legaer, har jeg haft en rigtig
god dag på jobbet.

Mikkel Nielsen
Maskinmester
Bachelor i maskinteknisk
ledelse og drift fra
Maskinmesterskolen København
Halsnæs Forsyning
Gjethusparken 3, 1. sal
3300 Frederiksværk
4776 0700
mik@halsnaesforsyning.dk
www.halsnaesforsyning.dk
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Jeg er fascineret af alt det med teknikken.
Det er spændende at få alle de forskellige mekanismer
i pumper og vandbeholdere til at fungere sammen.

Jeg møder tillid
og får ansvar
Min arbejdsdag består først og
fremmest af planlægning og pro
jektledelse.

Lige nu samarbejder jeg med an
satte i kommunen om at klimasikre
udsatte steder i vores område.

En vigtig del af mit job er at skrive
spildevandsplaner og planlægge,
hvor vi fremover skal sikre veje og
bygninger mod oversvømmelser.

Det er sjovt at arbejde sammen
med kollegaer, der har en anden
baggrund, end en selv. Og det
er spændende at være med til
projekter, der rækker langt ud i
fremtiden.

Jeg har meget ansvar, og der er
stor tillid til, at jeg udfører opga
verne tilfredsstillende.

Freja Bendix
Nielsen
Civilingeniør fra DTU –
Danmarks Tekniske Universitet
Nordvand
Ørnegårdsvej 17
2820 Gentofte
3945 6700
fbl@nordvand.dk
www.nordvand.dk
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Ros fra chefen og et smil fra mine kollegaer.
Så har jeg haft en rigtig god dag på jobbet.

Jeg finder de
rigtige løsninger
Jeg arbejder først og fremmest
med planlægning og projekt
ledelse på projekter, der klima
sikrer hovedstadsområdet.
Jeg er blandt andet med til at finde
de helt rigtige tekniske løsninger
sammen med kollegaer, der har
en anden faglig baggrund end
min egen.
Kommunikationen under projek
terne er næsten den mest spæn

dende del. Vi overvejer meget,
hvornår og hvordan vi informerer
beboerne i et område, så de ikke
oplever gravearbejdet som no
get negativt. Det lykkes heldigvis
rigtig tit.
I weekenden elsker jeg at ekspe
rimentere med bagning og mad
lavning. Og så er der selvfølgelig
også lige de tre obligatoriske
ture i motionscentret hver uge.

Randi Buss
Projektleder
Bygningsingeniør fra
Aalborg Universitet
HOFOR
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
3395 3395
rabu@hofor.dk
www.hofor.dk
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Jeg har en god dag på jobbet, når jeg har vendt en dårlig
situation til noget positivt. Når kunden kommer med ros,
fordi jeg har løst et problem på en god måde.

Jeg er med på byggepladsen
Det er min opgave at projektere
og koordinere arbejdet med
regn- og spildevandssystemer
på byggemodningssager.
Jeg godkender de første ansøg
ninger, og jeg er med til byg
gemøder undervejs i projektet.
Endelig kontrollerer jeg, at det
færdige projekt stemmer overens
med det, vi har givet tilladelse til.

Alle mennesker har behov for
rent drikkevand og for at kunne
komme af med spildevandet på
en miljømæssig forsvarlig måde.
Det er en god fornemmelse at
være med til at dække et helt ba
salt behov i samfundet.
Jeg kommer fra Thisted og flyt
tede til Århus i forbindelse med
mit studium. Meget praktisk skulle
min kæreste også studere i Aar
hus, så det blev anledningen
til, at vi flyttede sammen.

Henrik Bech
Haagaard
Projektleder
Bygningskonstruktør fra
VIA University College, Aarhus
Aarhus Vand
Bautavej 1, 8210 Aarhus V
8947 1000
hbh@aarhusvand.dk
www.aarhusvand.dk
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Mit job er blandt andet at forhindre, at
monsterregnskyl oversvømmer folks huse og kældre.
Det er ganske enkelt spændende at være med til.

Jeg får folk til at tænke nyt
Som produktionschef har jeg det
overordnede ansvar for budget
ter og ledelse af medarbejdere
i virksomheden.

Den slags opgaver er spæn
dende, fordi vi får fingrene ned i
nogle ting, som vi ikke når i den
travle hverdag.

Vandsektoren er en branche i ri
vende udvikling, og jeg er blandt
andet ansat til at se på organisa
tionen med nye briller.

Mit vigtigste mål er at få medar
bejderne til at lykkes. At de tager
initiativ og på egen hånd flytter
sig efter vores mål. Jeg vil gerne
udfordre dem til at tænke nyt.

Lige nu implementerer vi et nyt
økonomisystem, og det er en fin
lejlighed til at nytænke tingene.

I min fritid spiller jeg en masse
badminton og sidder i besty
relsen i klubben. Jeg går i det
hele taget vildt meget op i sport.

Andreas Bassett
Produktionschef
Produktionsingeniør fra
Syddansk Universitet
Vand og Affald
Ryttermarken 21
5700 Svendborg
6321 5515
aba@vandogaffald.dk
www.vandogaffald.dk
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Vi skal vende tingene på hovedet og provokere hinanden
lidt en gang imellem. Det giver tit nogle fede idéer.

