Hydrauliker og specialist i klimatilpasning til KLAR Forsyning
Spændende projekter – klimatilpasning i ambitiøst område
KLAR Forsyning gennemgår i disse år en spændende udvikling med store projekter i Køge,
Greve, Solrød og Stevns. De kommende år byder på fokus på byudvikling og mere
klimatilpasning. Vi søger derfor en hydraliker, der kan varetage klimatilpasningsområdet.
Arbejdsopgaver:
Som hydrauliker skal du med reference til chefen for Plan og Anlæg varetage dine egne
projekter i afdelingen. Du indgår som en resultatorienteret drivkraft i et teamsamarbejde
og har fokus på processerne. Du kommer tæt på udførslen af opgaverne.
Blandt dine ansvarsområder og opgaver:
• Vedligeholde og udbygge MIKE Urban/mouse-modeller og andre relevante
modeller på spildevands-, regnvands-, fælles- og vandløbssystemer
• Beregninger af løsninger til opnåelse af serviceniveau (klimatilpasningsløsninger)
• Anvendelse af målinger til kalibrering og validering af modeller
• Deltage i planlægning af måleprogrammer til klimatilpasning
• Håndtering af GIS-databaser og programmering
• Integrere klimatilpasning i byudviklingsprojekter som en vigtig sparingspartner for
planlæggere i Kommunerne og i KLAR Forsyning
• Hydrauliske problemstillinger generelt
Du skal brænde for at klimatilpasse vores byer - der ligger vigtige opgaver og venter på
dig. Vi har sat turbo på mange spændende planer og anlægsopgaver og har ambitioner
om at videreudvikle området. Du vil derfor indgå i spændende teams som
sparringspartner og være med til at kvalitetssikre afdelingens opgaver indenfor området.
Faglige og personlige kvalifikationer:
• Relevant uddannelse som ingeniør, geolog eller lign.
• Meget gerne erfaring inden for klimatilpasning, en nyuddannet kandidat kan
måske også komme i betragtning
• Du arbejder struktureret og har orden i tingene med fokus på økonomi og
kvalitetssikring
• Du kan kommunikere klart og tydeligt på højt niveau i både skrift og tale, og du er
god til at formulere dig på dansk
• Du er åben overfor nytænkning, arbejder selvstændigt og er god til at arbejde i et
team
• Du har erfaring med præsentation af opgaver eller cases i større eller mindre
forsamlinger
• Du arbejder selvstændigt, initiativrigt og målrettet og har gode samarbejdsevner
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Erfaring med modelværktøjer til simulering af ledningsnets- og vandløbsfunktioner
Erfaring med og kendskab til håndtering af databaser
Du har en god miljømæssig/hydraulisk forståelse og kan bidrage med initiativer og
sparring med kollegaer
Du er vant til at have mange bolde i luften og skabe overblik med henblik på at
sikre fremdrift i dine projekter/opgaver

Om KLAR Forsyning A/S
KLAR Forsyning er en sammenlægning af Energiforsyningen Køge, Greve Solrød Forsyning
og Stevns Forsyning.
KLAR Forsyning står for at rense spildevand i de fire kommuner, for affald i Greve
Kommune, for den fælles genbrugsplads i Greve og Solrød Kommune og for vand- og
varmeforsyning i en del af Køge Kommune.
Vi er 80 ansatte og har nyt hovedsæde på Vasebækvej i Køge.
Vi hedder KLAR Forsyning, fordi vi har en klar opgave og klare mål: Sikker forsyning og
effektiv drift. Vi er klar døgnet rundt.
Vi tilbyder løn efter kvalifikationer og forhandling (KL-overenskomst), samt gode
muligheder for efter- og videreuddannelse. Vi har tillige flextid. Vi tilbyder også en attraktiv
pensionsordning.
Læs mere på www.klarforsyning.dk

Ansøgning
HR-Kompagniet bistår KLAR forsyning i vurderingen af de indkomne ansøgninger samt
gennemførelse af ansættelsesinterviews. Anders Moestrup er udførende konsulent hos HRKompagniet.
Ansøg via stillingsannoncen på jobindex (tryk på ”søg jobbet online”-knappen) hvor du vil
blive guidet i at indlægge din ansøgning samt CV med foto til os senest den 28.
november 2018.
Vi gør opmærksom på, at vi kun modtager ansøgninger sendt via det elektroniske
rekrutteringssystem. Ansøgninger der er sendt på anden vis, vil ikke komme i betragtning.
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Chef for Plan og Anlæg, Frands
Søbjerg Hansen på telefon 2814 3054 eller hos Konsulent Anders Moestrup på telefon 2335
8090.
Alle henvendelser og ansøgninger behandles fortroligt.
Se endvidere www.klarforsyning.dk eller www.HR-Kompagniet.dk
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