Montør til Hjørring Vandselskab A/S
Rent vand er en forudsætning for sundhed, og det er Hjørring Vandselskabs opgave at
producere og distribuere rent drikkevand til vores kunder. Vi er i færd med at renovere
store dele af vores ledningsnet. Derfor søger vi en dygtig montør, som vil være med til
at løfte opgaverne sammen med vores engagerede medarbejdere. Som medarbejder
bliver du en del af Hjørring Vandselskabs ledningsafdeling, hvor du kommer til at indgå
i tæt samarbejde med dine kolleger.
Arbejdsopgaver
•
Etablering af nye vandledninger.
•
Herunder svejsning af PE-rør og montagearbejder i andre materieler.
•
Etablering af skiltning og afspærring ved anlægsarbejder.
•
Vedligeholdelse af eksisterende vandledninger.
•
Herunder lækagesøgning, reparation af brud og udskiftning af ventiler.
•
Servicearbejder på vandværkerne.
•
Overholdelse af strenge hygiejnekrav.
•
Deltagelse i vagtordning.
Kvalifikationer
•
Relevant faglig uddannelse.
•
Erfaring med vandforsyning.
•
Kendskab til entreprenørarbejde.
•
Erfaring med at læse en tegning og kendskab til andre nedgravede ledninger.
•
Som minimum kørekort til personbil og trailer. Lastbilkørekort vil være en fordel.
•
Kendskab til IT på brugerniveau.
•
Udpræget grad af selvstændighed og evne til planlægning i samarbejde med
eksterne entreprenører.
•
Forståelse for god hygiejne.
•
Lyst til videreuddannelse.
VI tilbyder
Et udviklende og udfordrende job med indflydelse.
En arbejdsplads hvor der arbejdes i et kollegialt fællesskab med en uformel omgangstone med respekt for den enkelte medarbejder.
En arbejdsplads, hvor der praktiseres værdibaseret ledelse, hvor vi samarbejder gennem dialog og giver plads til at tage ansvar og kompetence til at træffe beslutninger.
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til kvalifikationer.
Ansøgningsfrist
Ring til driftsleder Peter Carlsen 30371803 eller produktionschef Jacob Andersen tlf.
30371875, hvis du vil høre mere om jobbet.
Ansøgning sendes til Hjørring Vandselskab A/S, Åstrupvej 9, 9800 Hjørring eller mail:
post@hjvand.dk. Mrk.: Ansøgning montør, Vand. Skriftlig ansøgning med CV og relevante referencer skal være os i hænde senest mandag den 10.december 2018.
Hjørring Vandselskab A/S er ejet af Hjørring Kommune. Selskabet løser opgaver inden
for vandforsynings- og spildevandsområdet. Selskabet har 63 medarbejdere, hvoraf
de 16 arbejder med anlæg, drift og vedligeholdelse af vandværker og ledningsnet. For
yderligere information om Hjørring Vandselskab A/S, henvises til vores hjemmeside på
www.hjvand.dk.

DRIKKEVAND & SPILDEVAND
Hjørring Vandselskab A/S | Åstrupvej 9 | 9800 Hjørring | Tlf. 38 41 28 28

