Stillings- og personprofil for Målermontør, Måler og Ledningsdrift
Praktiske oplysninger
Stilling:

Målermontør

Ansættelsessted:

DIN Forsyning A/S, Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N

Tjenestested indtil videre:

DIN Forsyning A/S, Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N

Kontakt:

Telefon: 74 74 74 74
Hjemmeside: www.dinforsyning.dk

Refererer til:

Driftsleder, Måler og Ledningsdrift, Keld Jensen

Ansættelsesvilkår:

Stillingen, der er på fuld tid, besættes på overenskomstvilkår.

Ansøgningsfrist:

14. oktober 2020 kl. 08.00
Ansøgning sendes elektronisk via vores hjemmeside; https://dinforsyning.dk/da-dk/job
Ansøgningen mærkes: Målermontør

Ansættelsestidspunkt:

1. december 2020

Yderligere oplysninger:

Kan fås ved henvendelse til Driftsleder, Måler og
Ledningsdrift, Keld Jensen, tlf.: +4574747130

Samtaler:

27. oktober 2020

Ansættelsesprocedure
Ansættelse af Målermontøren foretages af Driftsleder, Måler og Ledningsdrift.
Ved samtalerne deltager:
• Keld Jensen, Driftsleder, Måler og Ledningsdrift
• Dan Wilken, Montør
• Anita Bøgvad Jørgensen, HR-assistent
Om afdelingen
• Afdelingen håndterer opsætning og udskiftning af målere samt datahjemtagningsnetværket. Herudover har afdelingen den daglige drift af fjernvarmenettet og målerlaboratoriet.
• Afdelingen har ansvaret for, at den tekniske infrastruktur for datahjemtagning fastholdes og sikres.
• Afdelingen har fokus på sikker drift af målerparken, herunder også afhjælpning af returtemperatur/afkøling hos kunder, så driften kan optimeres.
• Afdelingen har også til opgave at understøtte samarbejde omkring målerydelser til
vandværker, varmeværker og producenter af målere.
• Da vand- og varmeproduktionen har brug for data til optimering af fjernvarmenettet,
er det væsentligt, at der er et tæt samarbejde med produktionen. Dette indebærer
blandt andet:
o Udlevering af målere til eksterne.
o Første opsætning af målere i nybyggeri eller renoveringsprojekter
o Kontakt til VVS-installatører omkring opbygning af vand-/varmeanlæg
o Udlevering af byggevandskasser
o Ansvar for aflæsning af målere.
o Færdigmeldinger – nye installationer inklusive tilsyn.
o Vedligehold af databaser til målerdata.
o Modtage info/fejlkoder fra målere og sende til videre bearbejdning.
Primære opgavefelter for Målermontøren
Du vil blive ansvarlig for opgaverne i Måler og Ledningsdrift, som på nuværende tidspunkt
og i prioriteret rækkefølge omfatter:
•

•
•
•
•

Udskiftning af vand- og varmemålere
o Stikprøver
o Optimering af målerpark
o Fejlsøgning
Optimering af installationer for bedre datasignal
Kundebesøg
Brøndeftersyn
Samarbejde internt og eksternt

I DIN Forsyning har vi desuden en forventning til medarbejderne om at deltage
i nedenstående aktiviteter:
•
•
•
•

Vidensdeling på tværs af afdelinger
Deltage i arrangementer i forbindelse med DIN Forsyning
At deltage aktivt i udviklingen af DIN Forsyning
Deltage i kursus og uddannelsesaktiviteter på området
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Vi tilbyder
Som vores nye Målermontør tilbyder vi dig et job, hvor du får mulighed for en selvstændig
og fleksibel hverdag.
Herudover tilbyder vi dig:
• Mulighed for personlig og faglig udvikling
• Et spændende, alsidigt og til tider fysisk krævende job
• Mulighed for stor indflydelse på din arbejdsdag
• Samarbejde med dygtige og kompetente medarbejdere
• En arbejdsplads med uformel omgangstone og en vision om at skabe størst mulig
værdi for vores kunder
• Et dynamisk, uhøjtideligt og til tider hektisk miljø med mange dygtige og engagerede kollegaer
• Attraktive pensionsvilkår
• Flere forskellige personalegoder, herunder sundhedsforsikring, en aktiv personaleforening samt frugt- og kaffe/the-ordning
Kompetenceprofil
I det følgende beskrives de primære krav til uddannelses- og erfaringsbaggrund samt personlig kompetenceprofil for vores nye Målermontør. Der er ikke tale om en udtømmende
beskrivelse af alle relevante kompetencer, men beskrivelsen afspejler de kompetencer og
potentialer, som der særligt vil blive lagt vægt på ved ansættelsen.
Vores nye Målermontør har:
•
•
•
•
Det er
•
•
•

En uddannelse som VVS-montør
Erfaring med vand- og varmeinstallationer – både hos private og erhverv
Flair for IT og er god til at bruge en PC/tablet
Kørekort kat. B
en bonus, men ikke et krav, hvis du også har:
Kendskab til udskiftning af målere
Kendskab til el-arbejde, da DIN Forsynings målere er 24V forsyning
Godt lokalt kendskab

Personlige kompetencer
For at være den rigtige kandidat til jobbet skal du:
•
•
•
•

Have overblik
Kunne arbejde selvstændigt og tilrettelægge dine arbejdsopgaver
Have hænderne godt skruet på
Kunne arbejde på tværs af organisationen

Vi lægger desuden vægt på at du:
•
•

Er ordentlig og stiller høje krav til dit arbejde
Er videbegærlig
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Om DIN Forsyning A/S
DIN Forsyning A/S er navnet på det fælles serviceselskab, der understøtter en række
datterselskaber. De enkelte datterselskaber har alle individuelle CVR- og EAN-numre.
Samlet set kalder vi alle selskaberne for DIN Forsyning.

I Esbjerg Kommune leverer DIN Forsyning løsninger inden for drikkevand, spildevand og
varme. I Varde Kommune leverer DIN Forsyning løsninger inden for drikkevand, spildevand, varme, affald og genbrug.
I DIN Forsyning er vi organiseret således:
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