FJernvarmespecialist med baggrund som smed,
maskinmester eller lign.
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
Brænder du for fjernvarme og kunne du tænke dig at
blive Kalundborg Forsynings nye fjernvarmespecialist. Har du lyst til både at arbejde med drift af
fjernvarme, samt bistå den øvrige organisation med
vigtige opgaver, så er du måske Kalundborg
Forsynings nye fjernvarmespecialist i
driftsorganisationen.
Som fjernvarmespecialist kommer du til at indgå i et
team i en professionel organisation, hvor
nøgleordene passion, relationer, ambition og
motivation er helt centrale.
Opgaverne omfatter:
• Drift af anlæg såvel manuelt som via SRO
• Drift af store varmepumper
• Nye fjernvarmestik og kunder
• Reparation og vedligeholdelse af eksisterende
udstyr og anlæg.
• Kundehåndtering - herunder energirådgivning
• Mindre projekter i samarbejde med øvrige
• Bistå vores Plan- og projektafdeling med faglig
sparring
Kvalifikationer
Du har en relevant faglig uddannelse som smed,
Maskinmester. Du kan også være smed med
fejlfindingsekspertise eller elektriker med interesse
for smedeområdet. Du er teknisk velfunderet og er
passioneret for dit arbejde. Du har gerne erfaring fra
Forsyningsbranchen.

Kvalifikationer, fortsat
Du har viden og erfaring med processer med
fjernvarme, varmepumper, samt renovering af
fjernvarmestk og fjernvarmebrønde.
Du har erfaring med EL og SRO.
Du kan omsætte tal og kurver til viden.
Du er selvstændig samt ansvar- og kvalitetsbevidst.
Du er åben og søger samarbejde og involvering af
kunder og interessenter internt og eksternt. Du er god
til at kommunikere internt og eksternt. Du fremstår
med et positivt engagement og har en god
situationsfornemmelse. Du vil blive aflønnet efter
kvalifikationer og industriens overenskomst. Ønsket
tiltrædelse hurtigst muligt.
Ansøgning
HR-Kompagniet bistår Kalundborg forsyning i
vurderingen af de indkomne ansøgninger samt
gennemførelse af ansættelsesinterviews.
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 2. juni kl. 12.00, 2019.
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
Teamleder Charlotta Værnstrøm på telefon 2917 5747
eller hos Konsulent Anders Moestrup på telefon 2335
8090.
Alle henvendelser og ansøgninger behandles fortroligt.
www.HR-Kompagniet.dk

