
 

 
Stillings- og personprofil for Elektriker 
lærling, DIN forsyning 
 

 
 
Praktiske oplysninger 

Stilling:   Elektriker lærling 

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

Tjenestested indtil videre:  DIN Forsyning A/S, Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N 
DIN Forsyning A/S, Nordre Boulevard 302, 6800 Varde 
DIN Forsyning A/S, Bjerrumvej 10, 6760 Ribe 

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

Refererer til:  Driftsleder, Måler og Installation, Keld Jensen 

Ansættelsesvilkår: Stillingen der er på fuld tid, besættes på overenskomstvil-
kår.  

Ansøgningsfrist:  1. november 2022 kl. 8:00 01-11-2022 
Ansøgning sendes elektronisk via vores hjemmeside; 
https://dinforsyning.dk/da-dk/job 

  
Ansættelsestidspunkt:  1. januar 2023 
 
Yderligere oplysninger: Kan fås ved henvendelse til Driftsleder, Måler og Installa-

tion, Keld Jensen, tlf.: +4574747130 
 
Samtaler:   24. november 2022 
   
   
 
 
 
 
  

http://www.dinforsyning.dk/
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Ansættelsesprocedure 
Ansættelse af Elektriker lærlingen foretages af Driftsleder, Måler og Installationen.  
 
Ved samtalerne deltager: 
• Keld Jensen, Driftsleder, Måler og Installation 
• Phong Nguyen, Elektrikerlærling 
• Anita Bøgvad Jørgensen, HR-assistent 
 
Elektrikerlærlingen vil være under sin praktik arbejde i flere af vores driftsafdelinger. 
F.eks.: 
• Vand- & Varmeproduktion 
• Spildevand 
• Måler & ledningsdrift 
 
I Vand- & varmeproduktion arbejder vi blandt andet med:  

- Indvinding, transport af råvand og behandling af vand. 
- Styring af flow og tryk på distributionsnettet 
- Udvendig/indvendig drift og vedligehold ved vandværker, kildefelter, målerbrønde og 

trykforøgere 
- Produktion af spids- og reservelast på egne varmecentraler 
- Drift og vedligehold af centraler og pumpebygninger samt procesudstyret i nettet 
- Optimering af driftsparametrene i distributionsnettet 

 
I Spildevand arbejder vi blandt andet med: 

- Drift og vedligehold af kloak- og renseanlæg 
- Drift og vedligehold af pumpestationer og overløbsbygværk 
- Optimering og omlægning af kapaciteten på renseanlæg og kloakrenovering. Området del-

tager herudover i arbejdet med at sikre klimatilpasningen og bidrage til energiproduktion. 
- Udførelse af renoveringsprojekter 
- Udførelse af optimeringsprojekter 

 
I Måler & Installation arbejder vi blandt andet med: 

- Opsætning og udskiftning af målere 
- Drift og vedligehold af datahjemtagningssystem for vand og varmemålere. 
- Den tekniske infrastruktur for hjemtagning af data fra målerne. 
- Opsætning, udskiftning mv. af målere samt hjemtagning af data. 
- Elinstallationer til koncentrator og måler. 
- Vedligehold af databaser til målerdata. 
- Modtagelse og bearbejdning af informationer om/fejlkoder fra målere.  
- Målerlaboratoriet, stikprøvekontrol af vand og varmemålere.  
- Daglige drift af fjernvarmenettet. 

 
Primære opgavefelter for Elektriker lærlingen 
Du vil hele tiden følge en af vore elektrikere, der har virkelig mange forskellige opgaver. Heraf 
kan blandt andet nævnes: 

• Renovering og vedligehold af styretavler 
• Renovering og vedligehold af pumper 
• Drift af anlæg  
• Trække kabler ved renoveringer 
• Fejlfinding i procesinstallationer. 
• Implementering af nyanlæg. 

Elektrikerne er samtidig med til at al ting fungerer, og deltager derfor også i andet arbejde som 
f.eks. indsamling af slamprøver. 
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I DIN Forsyning har vi desuden en forventning til medarbejderne om at deltage i ne-
denstående aktiviteter: 
 

• Vidensdeling på tværs af funktioner 
• Deltage i arrangementer i forbindelse med DIN Forsyning. 
• At deltage aktivt i udviklingen af DIN Forsyning. 
• Deltage i kursus og uddannelsesaktiviteter på området 

 
Vi tilbyder 
Som vores nye Elektriker lærling tilbyder vi dig et job, hvor du får mulighed for at lære et bredt 
spektrum af opgaver i forbindelse drift, styring, vedligehold, renovering og nyetablering af de 
forskellige forsyningsarter. Derudover vil du medvirke til udvikling og nyskabelse af læring om 
DIN Forsynings forsyningsområder. 
 
Derudover tilbyder vi dig: 

• mulighed for personlig og faglig udvikling  
• et spændende, alsidigt og selvstændigt 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 

kolleger 
• 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 elektrikerlærling. 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 Elektriker lærling har:  
 

• Grundforløbet til elektrikeruddannelsen 
• Kørekort i kategorien B 

 
Det er en bonus, men ikke et krav, hvis du også har: 
 

• Joberfaring 
• Kendskab til it  
 

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

• Kunne skabe gode relationer til dine kolleger 
• Have overblik 
• Være i stand til selv at være en aktiv del af din uddannelse og dermed være medansvarlig 
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Om DIN Forsyning A/S 
DIN Forsyning A/S er navnet på det fælles serviceselskab, der understøtter en række dattersel-
skaber. 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: 
 


	I Vand- & varmeproduktion arbejder vi blandt andet med:

