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Hedensted Spildevand søger medarbejder til kundeserviceafdeling. 
 
Hedensted Spildevand er et selvstændigt forsyningsselskab som driver og administrerer afløbssystemerne i 
Hedensted Kommune. Hedensted Spildevand driver således mere end 1.000 km afløbsledninger, 5 
renseanlæg, 720 pumpestationer og 3500 bundfældningstanke. 
 
Hedensted Spildevand er et innovativt og dynamisk forsyningsselskab i konstant udvikling. Hedensted 
Spildevand ønsker at bidrage til den grønne dagsorden. 
 
Jobbet: 
Kundeservice er en mindre afdeling med en bred type af opgaver. Afdelingen søger en ny kollega 
hovedsagelig til følgende opgaver: 
 

• Dialog med kunder via telefon og mail 
• Administration af tømningsordning (tømning af bundfældningstanke) 
• Årsafregning og aconto fakturering  
• Vedligehold af kundedata 
• Diverse ad hoc-opgaver 

 
Efter grundig oplæring vil der være stor mulighed for selv at planlægge og administrere arbejdsdagen.  
 
Jobfunktionen refererer til den kundeansvarlige. 
  
Du sikrer imødekommende og løsningsorienteret dialog: 
Den ideelle kandidat er serviceminded og trives med kundekontakt. Du sætter en ære i at være problemløser 
og i at løse opgaverne korrekt.  
 
Du har generelt flair for tal og kan se dig selv arbejde med afregning og opkrævning.  
 
Du forstår vigtigheden af vedligeholdelse af data og arbejder gerne i diverse it-programmer, efter uddannelse 
heri selvfølgelig. 
 
Du arbejder selvstændigt med dine opgaver, men forstår også, at vi som virksomhed er bedst, når vi hjælper 
hinanden. Du nyder det nødvendige samarbejde med dine kollegaer, både i administrationen og i driften.  
 
Hvad tilbyder vi: 
Vi tilbyder et job i en flad organisation hvor samarbejde med kollegaer og kunder er i højsædet. 
Omgangstonen er uformel og humoristisk med et glimt i øjet, og med sans for kollegaernes ve og vel.  
 
Vi tilbyder frie rammer til opgaveløsning og personlig udvikling.   
 
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer inklusiv frokost og flextid. 
 
Arbejdsstedet er Ørumvej 48, 8721 Daugård. 
 
Løn og øvrige ansættelsesvilkår forhandles på et attraktivt niveau mellem KL og din organisation. 
 
Ansøgning: 
Ansøgninger behandles fortroligt. 
 
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte kundeansvarlig Lone Grønne på tlf. 7023 5766. 
 
Ansøgninger sendes på mail til info@hspv.dk  
 
Ansøgningsfrist mandag den 8. marts 2021. 


