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Vi søger en ny kollega til Projektafdelingen i Hedensted Spildevand 
 
En af vore kollegaer har fået tilbudt nye udfordringer hvorfor vi søger en ny medarbejder. 
 
Vi søger derfor en projektleder, som har lyst til at være vores nye kollega i projektafdelingen med pt. 
tre medarbejdere. 
 
Projektafdelingen udfører anlægsprojekter af forskellig art, små som større projekter, hvilket typisk 
er indenfor: 
 
• Renoveringer 

o Omlægninger af eksisterende ledninger 
o Strømpeforinger 
o Udvidelser af eksisterende ledninger 

 
• Separeringer af fællessystemer 
 
Herudover varetages: 
• Planlægningsopgaver 
• Klimatilpasning og håndtering af regnvand 
• Servicering i forbindelse med borgerhenvendelser 
• Bistand til driftsafdelingen 
• Samarbejde med kommunen 
• Byggemodninger 
• Ad hoc opgaver  
 
Jobbet som projektleder 
Du får ansvaret for gennemførelsen af egne anlægsprojekter. Som projektleder er det din opgave at 
sikre en professionel projektgennemførsel fra planlægning til overdragelse af det færdige anlæg til 
driften. Der vil være rig mulighed for at præge dine projekter fra start til slut, i et selvstændigt job, 
med høj grad af frihed til at planlægge din egen arbejdsdag. 
 
Du vil få tætte samarbejdsrelationer både til projektafdelingens medarbejdere og til vores 
driftsafdeling. Jobbet indebærer desuden kontakt til og samarbejde med eksterne interessenter som 
myndigheder, borgere, rådgivere, entreprenører mfl. 
 
 
Nogle af de ting vi vil lægge vægt på ved ansættelse, er at: 

• Du er ingeniør eller har anden relevant akademisk baggrund 
• Du har arbejdet som projektleder 
• Du har kendskab til spildevandsområdet 
• Du ser værdi i at gennemføre opgaver på et højt fagligt niveau 
• Du er bekendt med regler og procedurer i forhold til udbud og kontraktstyring 
• Du har gode samarbejdsevner 
• Du arbejder selvstændig og trives med at få ansvar 
• Du har flair for IT og evt. kendskab til brugen af værktøjer relateret til spildevandsområdet 
• Du har kendskab og gerne erfaring med tilsyn 
• Du har erfaring med at arbejde i et politisk styret system  
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Til gengæld tilbyder vi 
En selvstændig stilling med gode udviklingsmuligheder. Vi lægger vægt på efteruddannelse og ser 
værdi i vidensdeling og at deltage i netværk i branchen. 
 
Her er højt til loftet og store frihedsgrader. Du kan i høj grad være med til at udvikle jobbet. 
 
Et godt og humoristisk arbejdsmiljø. 
 
Du aflønnes efter kvalifikationer og efter forhandling med din faglige organisation.  
 
Selskabet har flere lokationer, du vil fysisk få plads i vores administrationslokaler på renseanlægget 
i Daugård.  
 
Arbejdstiden vil være 37 timer pr. uge med flextid.  
 
Stillingen refererer til afdelingslederen for projektafdelingen.  
 
Vi henviser endvidere til vores hjemmeside www.hspv.dk   
 
 
Yderligere oplysninger 
Har du spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at kontakte: 
 

• Mette D. Hansen på tlf. 7674 9271 eller 
• Ole Pedersen på tlf. 7674 9270. 

 
Ansættelsessamtaler vil blive gennemført løbende, så send din ansøgning snarest muligt. Stillingen 
forventes besat pr. 1. juni 2018. 
 
 
Ansøgningen  
Send din ansøgning via e-mail på info@hspv.dk eller med posten mrk. ”Projektleder”. 
 
 
Vi gælder os til at høre fra dig.   
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