Vesthimmerlands Forsyning
søger projektleder(e)
Er du engageret, ønsker stor grad af frihed og vil du
gerne arbejde et sted, hvor vi også har det sjovt og
hjælper hinanden, så har vi stillingen netop til dig.
Vesthimmerlands Forsyning er resultatet af en sammenlægning af Vesthimmerlands Vand A/S og affaldsselskabet Renovest A/S, som er gennemført pr.
1. januar 2018. Vi har i sammenlægningsprocessen
ændret på vores organisationsstruktur og er nu klar
til at udvide bemandingen i vores Plan & Projektafdeling.
I Plan & Projektafdelingen er vi i fuld gang med separatkloakering af en del byområder samt opgradering
og udbygning af de afskærende ledningssystemer
med tilhørende pumpesystemer. Vi forventer i de
kommende år fortsat mange afløbstekniske opgaver, hvor vi, foruden den igangsatte effektivisering af
driftsområderne, også skal deltage i udviklingen af
nye byområder. I tilknytning til disse opgaver vil der
blive arbejdet med klima- og oversvømmelsessikring.
Vi søger derfor minimum én dygtig og engageret
medarbejder med erfaring indenfor planlægning,
projektering og projektledelse.
Dine opgaver bliver bl.a. styring af nogle af disse projekter fra ideudvikling via udbud til gennemførelse
af anlægsopgaverne i samarbejde med afdelingens
øvrige medarbejdere og eksterne rådgivere.
Dine kompetencer
Vi forventer, at du er uddannet ingeniør med erfaring indenfor spildevandsområdet eller har anden relevant baggrund. Du må gerne råde over en
økonomisk forståelse og være kompetent til at lede
større anlægsopgaver med ansvar for budget og resultat.

Vi tilbyder
Vi tilbyder en spændende stilling med gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Du vil blive
tilknyttet Plan & Projekt, som i dag består af to administrative medarbejdere. Afdelingen arbejder pt.
med især afløbstekniske opgaver, men affaldsrelaterede opgaver forventes på sigt også varetaget af
afdelingen. Alle vores ansatte er engagerede medarbejdere, som værdsætter et godt kollegialt samarbejde med en frisk og humoristisk omgangstone.
Stillingen aflønnes med baggrund i den offentlige
overenskomst efter kvalifikationer. Videreuddannelse og forsat personlig udvikling tilbydes.
Spørgsmål om stillingen og ansøgningsfrist
Du er meget velkommen til at kontakte projektleder
Morten Sandersen på tlf. 96979515 eller adm. direktør Morten Aaby Nielsen på tlf. 41990304.
Vi vil gerne have din ansøgning med CV og øvrige
relevante dokumenter via post@vhforsyning.dk eller til Vesthimmerlands Forsyning, Stengårdsvej 33,
Oudrup, 9670 Løgstør. Mærk gerne ansøgningen
med “Projektleder”.
Ansøgningsfristen er den 27. juni 2018, og samtaler
forventes afholdt i uge 27.
Om Vesthimmerlands Forsyning
Vesthimmerlands Forsyning er et 100 % kommunalt ejet aktieselskab, der er stiftet pr. 1. januar
2018. Under Vesthimmerlands Forsyning er tre datterselskaber, som arbejder med vand, spildevand og
affald
Læs mere på vesthimmerlandsforsyning.dk

Herudover forventer vi, at du
• kan arbejde selvstændigt men også i teams og
gerne tager initiativ
• har overblik samt er effektiv og kvalitetsbevidst
• har praktisk sans og evnen til at finde løsninger
• er udadvendt med gode kommunikationsevner,
såvel skriftligt som mundtligt
• deltager positivt og åbent i samarbejdet og
sparringen med dine kolleger
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