
 

 

Stillings- og personprofil for 

Anlægsingeniør, projektleder i  
Projekt, Spildevand 

 

 

Praktiske oplysninger 

Stilling:   Anlægsingeniør, projektleder 

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  

   Mail: job@dinforsyning.dk 

   Hjemmeside: www.dinforsyning.dk  

Refererer til:  Afdelingsleder Projekt, Spildevand, Henrik Nissen 

Ansættelsesvilkår: Stillingen, der er på fuld tid, besættes på overens-

komstvilkår.  

Ansøgningsfrist:  Snarest muligt. 

Ansøgning sendes elektronisk til HR-afdelingen på 

job@dinforsyning.dk.  

  

  Ansøgningen mærkes: Anlægsingeniør 

  

Ansættelsestidspunkt:  Snarest muligt. 

 

Samtaler:   Vi afholder samtaler løbende.  

 

Yderligere oplysninger: Kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Henrik 

Nissen, tlf.: 7474 7242 

 

Brug af test: Der vil i ansættelsesprocessen indgå brug af per-

sonprofil- og logiktest 

 

Ansættelsesprocedure 

Ansættelse af anlægsingeniøren foretages af afdelingsleder for Projekt Spildevand.  

 

Til samtalerne deltager: 

• Henrik Nissen, afdelingsleder Projekt Spildevand 

• Mette Skov, anlægsingeniør 

• Annette Weeth, HR-chef 

  

http://www.dinforsyning.dk/
mailto:job@dinforsyning.dk
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Om Projekt Spildevand  

Afdelingen varetager gennemførelsen af DIN Forsynings anlægsprojekter på spildevands-

området i et tæt samarbejde med de øvrige afdelinger i organisationen. Afdelingen består 

af 14 medarbejdere, heraf 12 ingeniører. 

 

Teamet er meget opgavefokuseret, hvor der ofte sparres med hinanden på forskellige pro-

jekter. Der er en pæn portion humor og en rolig omgangstone. 

 

Vores mission i Projekt Spildevand er gennem samarbejde og overblik at udvikle og le-

vere langtidsholdbare projekter, som sikrer en tidssvarende og fremtidssikret spilde-

vandsafledning gennem effektiv og professionel projektstyring. 

  

Vores nøgleopgaver i afdelingen er: 

• 1 og 10 års investeringsplaner og -budget 

• Renoveringsstrategi for regn- og spildevandsledninger 

• Strukturplaner for spildevandsområdet 

• Sikre, at investeringer i anlæg, ledningsnet mv. tilrettelægges og gennemføres 

koordineret samt opfylder de gældende kommunale udviklings- og sektorplaner 

• Intern og ekstern benchmarking på de tekniske områder 

• Samgravningsplanlægning (4-årig tidshorisont) 

• Sikre opfyldelse af krav og intentioner i spildevandsplaner 

• Hydrauliske beregninger og modeller 

• Dimensionering af ledninger, bassiner og anlæg 

• Tekniske beregninger 

• Sikre forsyningssikkerhed for afledning af regn- og spildevand 

• Anlægsinvesteringer i ledningsnet, pumpestationer og renseanlæg 

• Udviklingsprojekter, innovation og optimering. 

 

Primære opgavefelter for en anlægsingeniør med projektlederrolle 

Anlægsingeniørerne har ansvaret for anlægsprojekternes gennemførelse fra start til slut, 

i et tæt samarbejde med projektingeniører, teknikere, driftsmedarbejdere m.fl.  

 

En anlægsingeniør med projektlederrolle har bl.a. følgende opgaver: 

 

• Sikre gennemførelse af anlægsprojekterne efter DIN Forsynings projektmodel 

• Ressourcestyring af projekterne, såvel tidsmæssige som finansielle budgetter 

• Overordnet ansvar for projektering, herunder beregninger og dimensioneringer og ud-

bud af projekter 

• Aftaleindgåelse og løbende kontakt med aftaleparter, kunder etc. 

• Tilsyn og byggeledelse 

• Tekniske beregninger 

• Ansvarlig for ledningsregistrering, idriftsættelse og aflevering til drift 

• Ansvarlig for tilvejebringelse af fornødent aftalegrundlag og myndighedsgodkendelser 

• Sagsbehandling i forhold til spildevandsplan etc.  

• Medvirke til at sikre forsyningssikkerhed for afledning af regn- og spildevand 

• Bidrage til udviklingsprojekter, innovation og optimering 

• Samarbejde internt og eksternt 
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Den nye anlægsingeniør får ansvaret for en pulje af anlægsprojekter. Der vil ligge pro-

jekter klar, og der vil løbende komme nye projekter til efterhånden som projekter igang-

sættes. 

 

Du vil få ansvaret for projektet i hele projektflowet – dvs. fra idé, over projektering og 

udførelse til afslutning. 

 

Samlet bliver der således tale om et selvstændigt og alsidigt job, hvor du får stor indfly-

delse på din arbejdsdag. 

 

Kompetenceprofil 

I det følgende beskrives de primære krav til uddannelses- og erfaringsbaggrund samt per-

sonlig kompetenceprofil for vores nye anlægsingeniør. 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 anlægsingeniør:  

 

• har en relevant uddannelse, som f.eks. ingeniør, bygningskonstruktør 

• har erfaring med projektering og projektledelse 

• har erfaring med aftaleindgåelse  

• har erfaring med tilsyn og byggeledelse på anlægsprojekter, meget gerne spilde-

vandsprojekter  

• har kørekort, B 

 

Personlige kompetencer 

Vi lægger vægt på, at du  

• kan handle selvstændigt og har en god evne til at prioritere 

• trives med at have mange forskellige opgaver i gang samtidigt 

• kan agere inden for de modeller og rammer, virksomheden arbejder efter 

• er resultatorienteret og når målet ved hjælp af samarbejde 

• kan kommunikere udadvendt, afbalanceret og overbevisende 

 

Vi tilbyder 

Som vores nye anlægsingeniør tilbyder vi dig et job, hvor du kommer til at bidrage til, at 

vores kunder har en stabil, effektiv og velfungerende forsyning i høj kvalitet – både nu og 

i fremtiden. Du bliver en spiller i arbejdet med at ruste os til klimaforandringer og sørge 

for, at vores aktiviteter er bæredygtige.  

 

Derudover tilbyder vi dig: 

• mulighed for personlig og faglig udvikling  

• et spændende, alsidigt og selvstændigt job 

• mulighed for stor indflydelse på din arbejdsdag 

• et samarbejde med dygtige og kompetente kolleger 

• 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 engage-

rede kolleger 
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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, spilde-

vand, varme, affald og genbrug.  

 

I DIN Forsyning er vi organiseret således: 
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