Rådgiver – som brænder for grundvand & drikkevand
Danske Vandværker

Danske Vandværker er de danske vandforsyningers brancheorganisation. Omkring 2.000 vandværker og forsyninger er
medlemmer samt omkring 300 virksomhedsmedlemmer fra vandbranchens industri og leverandører. Danske
Vandværkers aktiviteter omfatter blandt andet rådgivning, kursusvirksomhed, netværk og politisk interessevaretagelse
samt information til og om branchen, herunder oplysning til medlemmer – primært vandværker – om drikkevand.
Desuden arbejdes der for en sikker og effektiv vandforsyning til gavn for forbrugerne.

Stillingen
Brænder du igennem med god rådgivning inden for
drikkevand og grundvand?
Efterspørgslen fra Danske Vandværkers medlemmer på
rådgivning er høj - særligt på den tekniske rådgivning.
Samtidig er der stor interesse for faglige indlæg fra
sekretariatet på vandrådsmøderne rundt om i landet.
Ligeledes ønsker Danske Vandværker at løfte niveauet
indenfor viden om grundvand- og pesticider, da det er
højaktuelle områder. Opgaverne, som skal løses, vil være
indsamling og analyse af viden og data, rådgivning af
medlemmer, indgå i projekter og formidling til
medlemmer og andre interessenter.

Dine kvalifikationer:
• Du er ingeniør, hydrolog el. lignende – og gerne
erfaring med praktisk vandværksdrift.
• Du har projektledererfaring.
• Du er analytisk og vant til at arbejde med databaser.
• Du er naturligt serviceminded og kundeorienteret,
og god til at finde løsninger på problemer.
• Du kommunikerer sikkert på dansk i skrift og tale.
• Du er en god formilder til alle niveauer.
• Du har glimt i øjet og en god humor.
• Du er struktureret og analytisk i din tilgang til
opgaverne og har en resultatsøgende arbejdsform.
• Du har interesse og flair for IT.

Som Rådgiver bliver du en del af sekretariatet med 17
andre kollegaer. Du bidrager fra A-Z indenfor rådgivning
om drikkevand og grundvand, hvor alle opgaverne
naturligt er varierede – internt som eksternt.

Vilkår
Der tilbydes en fuldtidsstilling med løn efter aftale.

Dine primære opgaver vil være:
• Teknisk rådgivning til medlemmerne.
• Deltagelse i netværk og seminarer, til styrkelse af
foreningens arbejde, viden og udvikling.
• Medvirke med beskrivelser til kursusforløb.
• Deltagelse i udviklingsprojekter – internt som eksternt,
fx. geotermi, kontrol af målere, EUDP og MUDP.
• Oplægsholder på vandrådsmøder med faglige indlæg.
• Dataanalyser af relevante data fra diverse databaser.
• Opgradering af hjemmeside og tilknyttede funktioner.
• Projektledelse af diverse opgaver.
• IT-sikkerhed, herunder bl.a. fokus på cybersikkerhed
og evt. GDPR – og desuden deltagelse i relevante
netværk.

Der gøres opmærksom på, at ansøgninger & CV kun
modtages sendt via det nævnte elektroniske system.

Ansættelse: Hurtigst muligt.

Ansøgning
HR-Kompagniet bistår Danske Vandværker i hele
rekrutteringsprocessen.
Har du spørgsmål til jobbet kontakt venligst Faglig Chef,
Mette Oht Klitgaard på tlf. 5613 0336 eller konsulent
Lene Bakgaard på tlf. 2023 5227.
Ansøg via stillingsannoncen på Jobindex (tryk på
”søg jobbet online”-knappen), hvor du bliver guidet.
Ansøgningsfrist: Den 13. juni 2019 kl. 16.00.
www.HR-Kompagniet.dk

