Spildevandsingeniør til anlægsprojekter
Kalundborg Forsyning er en virksomhed med 78 medarbejdere, og anses for at være blandt frontløberne inden for
forsyningsbranchen. Der leveres drikkevand og fjernvarme til husstande og virksomheder i Kalundborg – samt
rensning af spildevand fra hele Kalundborg Kommune. Kalundborg Forsyning leverer derudover overfladevand til
nogle af de store virksomheder i Kalundborg. Dygtige medarbejdere arbejder dagligt for at levere de bedste
leveringsvilkår for kunderne. Virksomheden er i kraftig udvikling og kan godt lide at være trendsætter, og dermed
er innovation en del af dagligdagen Kalundborg Forsyning er en central aktør i den internationalt anerkendte
Kalundborg Symbiose.

Stillingen
Har du kendskab til forsyningsområdet inden for
spildevand og kloak, så er du måske vores nye
projektleder. Drømmer du om at arbejde i en i en
ambitiøs organisation med fokus på bedst muligt
effekt pr. investeret krone, bæredygtighed og
innovation?
Som projektleder kommer du til at indgå i et team i
en professionel projektorganisation, hvor
nøgleordene passion, relationer, ambition og
motivation er helt centrale. Opgaverne er forskellige,
men drejer sig primært om anlægsprojekter i
forsyningsnettet, dvs. renovering, udskiftning,
separat kloakering, klimasikring, LAR-løsninger m.v.
Vi samarbejder tværfagligt i Team Spildevand, og har
fokus på at finde de bedst mulige spildevandsløsninger. Hos os er løsningen ikke givet, før
projektet er belyst fra alle sider. Vi er drevet af, at vi
skal finde løsninger der er bæredygtige og giver den
bedste effekt pr. krone -og vi går ikke af vejen for at
afprøve nye løsninger.
Du skal arbejde med projktledelse af større og
mindre anlægsprojekter fra start til slut. Du er med
til rammesætning, valg af koncept, design, udførelse
og efterfølgende læring. Du har ansvaret for at
projekterne når i mål indenfor tid, budget og med
inddragelse af relevante interne og eksterne
interessenter.
Du er god til at integrere effektivitet, bæredygtighed,
innovation og et godt arbejdsmiljø i projektledelsen.

Kvalifikationer
Du er teknisk velfunderet og har en relevant
uddannelse som ingeniør eller lignende. Du er
passioneret for dit arbejde og har kendskab til
forsyningsområdet inden for spildevandsområdet.
Du har erfaring i at afholde byggemøder, vejsyn m.v.
på byggepladsen. Du har erfaring med udarbejdelse af
udbudsmateriale, håndtering af projektets økonomi
m.v. Du har erfaring med dialog med kunder og
myndigheder.
Du fremstår med et positivt engagement og har en god
situationsfornemmelse. Du kan efterspørge,
kvalitetssikre og anvende resultater fra matematiske
simuleringsmodeller som f.eks. Mike Urban eller
lignende. Du er åben og søger samarbejde med kunder
og interessenter. Du har en IPMA-C eller en Prince 2
projektlederuddannelse, eller er indstillet på at tage
uddannelsen inden for det første år af din ansættelse.
Ansøgning
HR-Kompagniet assisterer Kalundborg Forsyning med
rekrutteringsprocessen. Ansøgning vedhæftet CV
sendes direkte til anders@hrkompagniet.dk mærket
”Spildevandsingeniør” og skal være os i hænde senest
onsdag den 21. april 2019.
Har du spørgsmål til jobbet kan du kontakte
Teamleder Preben Thisgaard på telefon 21 51 09 99,
eller prth@kalfor.dk. Alle henvendelser og
ansøgninger behandles fortroligt.
Se endvidere www.kalfor.dk
www.HR-Kompagniet.dk

