Entreprenant medarbejder til spildevand efterlyses!
Er projektledelse inden for spildevand noget du brænder for, så har vi lige nu stillingen til dig.
Ringsted Forsyning er i gang med at intensivere saneringen/ombygningen af afløbssystemet i
byområderne. Store områder skal separatkloakeres med planlagte tiltag frem til 2032, og vi
anlægger for ca. 80 mio. kr. årligt.
I den forbindelse søger vi - til nyoprettet stilling - en erfaren medarbejder, der både kan styre de
samlede projekter fra ideudvikling, udbud af rådgiver, projektering og frem til færdigt anlæg, og
håndtere borgerhenvendelser af alle typer i dagligdagen.
Vi ønsker at du:








Er ingeniør, kloakmester eller lignende med basal anlægsteknisk viden.
Har relevant erfaring med projektledelse og planlægning
Gerne erfaring på klimaområdet og anvendelse af regnvand som et rekreativt element
Kan se dig selv i gode samarbejdsrelationer med borgere, rådgivere, entreprenører og
myndigheder
Kan arbejde såvel selvstændigt som i team og tager ejerskab for opgaverne
Som person er selvstændig, initiativrig, kreativ, åben og udadvendt
Deltager positivt i faglig sparring og tæt samarbejde med kolleger i dagligdagen

Du tilbydes:







At blive del af et fagligt team på 7 ingeniører/projektledere
Gode muligheder for faglig udvikling og sidemandsoplæring
Mulighed for at præge og udvikle eget jobindhold
En varieret og udfordrende hverdag med fokus på godt arbejdsmiljø
Ugentlig arbejdstid er 37 timer med flexordning.
Løn efter kvalifikationer og forhandling.

Om Ringsted Forsyning
Ringsted Forsyning beskæftiger sig med vand, varme og spildevand. Personalet er samlet i et
blandet kontormiljø på Bragesvej, samt på Centralrenseanlægget og på Kraftvarmeanlægget.
Der er 40 ansatte i hele Ringsted Forsyning, og ingeniørteamet på spildevand består nu af 7
personer, hvor opgaver er fordelt efter kompetence og interesse. Vi arbejder med mange
forskellige og spændende opgaver i et afslappet miljø med store frihedsgrader og gode muligheder
for sparring. Vi arbejder primært med rådgivere til projektering.
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen og dagligdagen på Forsyningen ved at kontakte
enten adm. direktør i Ringsted Forsyning A/S Janne Hansen på tlf.: 6989 8001 eller ingeniør
Solvejg Hvidemose på tlf. 6989 8041.
Send ansøgning sammen med anbefalinger og dokumentation for uddannelse til:
info@ringstedforsyning.dk

eller

Ringsted Forsyning, Bragesvej 18, 4100 Ringsted

Således at den er fremme senest mandag d. 22. januar kl.12.00. Samtaler forventes afholdt i uge
4.

