Gribvand Spildevand A/S søger
spildevandsingeniør eller lign.
Gribvand er inde i en rivende anlægsteknisk udvikling,
hvor vi nedlægger små utidssvarende renseanlæg og
samler spildevandsrensningen på større renseanlæg.
Gribvand udfører derfor en lang række anlægsentrepriser
omfattende nye ledningsanlæg, nedlægning af gamle
renseanlæg og opsporing af uvedkommende vand mm.
Vi søger en medarbejder, der har spildevandsteknisk
viden, og som har evne og vilje til at samarbejde
omkring en bred vifte af spildevandsrelaterede opgaver
på en både teambaseret, kollegial, loyal og selvstændig
måde.
Arbejdsområde
Opgaverne rækker fra mindre opgaver som etablering af
kloakstik og huspumper til større ny anlæg i form af
etablering af ledningsanlæg, pumpestationer og større
renoveringsopgaver.
Projekterfaring med projektering, udbud, etablering,
tilsyn, fakturering og aflevering vægtes højt.
I det Gribvand har en højt prioriteret opgave forude med
reducering af uvedkommende vand vægtes erfaring
hermed også højt.
Du skal være indstillet på at der kan være opgaver med
kort deadline, og opgaver som indbefatter arbejde i
”marken” f.eks. i forbindelse med kundeklager, tilsyn med
anlægsprojekter eller driftssupport.
Alle medarbejdere i Gribvand deltager i servicering af
kunder (telefon, mails), og det tætte samarbejde med
den kommunale myndighed.
Det er ubetinget en fordel at kende til regler vedr.
forsyningspligt, myndighedsplanlægning og relevant
lovgivning.
Personlige egenskaber
Det er en lille organisation med en bred portefølje af
opgaver, hvor man vil kunne opleve at opgaven ikke altid
bliver som forudset. Du skal derfor kunne håndtere et
arbejdsmiljø med indkomne opgaver og samtidig bevare
overblikket. Du skal selvstændigt kunne udarbejde
beslutningsoplæg med tilhørende rapportering og sikre at
sagerne ”følges helt til dørs” og afsluttes med korrekt
dataregistrering. Således skal du også kunne håndtere
overvågningsdata (SRO og QGIS) og forstå værdien af
tydelig videreformidling. Vi arbejder sammen og bruger
hinanden konstruktivt og det er derfor også et krav at du
er rummelig, kreativ og proaktiv i forhold til dine
kollegaer.

Arbejdsplads
Vi kan tilbyde dig et job på en attraktiv arbejdsplads i et
af Danmarks skønneste naturområder. Her er højt til
loftet, og du vil få lov til at udfolde hele dit potentiale
sammen med kollegaer, som værdsætter sociale
relationer som en naturlig del af dagligdagens
professionelle virke. Gribvand tilbyder en attraktiv
lønpakke, og ansættelse på kontrakt.
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte Anlægsleder i Gribvand Spildevand A/S,
Thomas Jakobsen på tlf. 48404120.
Ansøgningsfristen er mandag den 24. maj 2021 og
ansøgningen skal sendes til lk@gribvand.dk
Gribskov Kommune har udskilt sine aktiviteter indenfor spildevand og i den forbindelse etableret
en selskabsstruktur bestående af to driftsselskaber – Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S.

