
 

 

Stillings- og personprofil for 

vandspecialist 

 

 
Praktiske oplysninger 

Stilling:   Vandspecialist 

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 for Projekt Vand & Varme  

Eric Lauridsen 

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

komstvilkår.  

Ansøgningsfrist:  8. april 2019 kl. 08.00 

Ansøgning sendes elektronisk til HR-afdelingen via 

vores hjemmeside: www.dinforsyning.dk/job 

  

  Ansøgningen mærkes: Vandspecialist 

  

Ansættelsestidspunkt:  1. juni 2019 

 

Samtaler:   25. april 2019  

 

Yderligere oplysninger: Kan fås ved henvendelse hos afdelingsleder Eric 

Lauridsen på 7474 7030 

 

 

Ansættelsesprocedure 

Ansættelse af vandspecialisten foretages af Projekt Vand & Varme  

 

Til samtalerne deltager: 

• Eric Lauridsen, afdelingsleder 

• Søren Tygesen, geolog 

• Anita Bøgvad Jørgensen, HR-assistent 

 

 

http://www.dinforsyning.dk/
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Om afdelingen 

 

I afdelingen Projekt Vand & Varme arbejder vi med at fremtidssikre en bæredygtig forsy-

ning af vand og fjernvarme i DIN Forsynings forsyningsområder i både Esbjerg og Varde 

kommuner. Dette gør vi ved at planlægge og gennemføre renoveringsprojekter for de ek-

sisterende anlæg og ved etablering af nye. 

 

Afdelingen består af 11 medarbejdere som hovedsageligt er ingeniører og geologer. Halv-

delen beskæftiger sig primært med vandforsyning, og den anden halvdel har hovedfokus 

på fjernvarme. 

 

Udover gennemførelse af konkrete anlægsprojekter har afdelingen også andre opgaver i 

forhold til lodsejere, myndigheder og vores kunder. Vandkvalitet er en af de opgaver som 

vi har meget stor fokus på, og som vil være et hovedområde for den nye medarbejder. 

 

Hovedopgaverne i Projekt Vand & Varme 

 

Vores nøgleopgaver i afdelingen er: 

 

• Overordnet planlægning af vand-og varmeforsyning 

• Udarbejdelse af investeringsplaner og -budget 

• Udarbejdelse af renoveringsstrategi for vand- og fjernvarmeledninger 

• Gennemførelse af anlægsprojekter efter projektmodel 

• At sikre vandressourcer og vandkvalitet 

• Intern og ekstern benchmarking på de tekniske områder 

• At sikre opfyldelse af energisparekrav 

• At lave hydrauliske beregninger og modeller 

• Dimensionering og tekniske beregninger af ledninger og anlæg 

• Udarbejdelse af projektforslag for fjernvarmeprojekter  

• Deltagelse i udviklingsprojekter, innovation og optimering 

 

Primære opgavefelter for vandspecialisten 

Du vil primært være ansvarlig for vandopgaver i Projekt Vand & Varme, som kan inddeles 

i to hovedområder: 

 

Vandkvalitet: 

• Håndtering af vandkvalitetskrav samt vurderinger vedrørende naturligt forekom-

mende og miljøfremmede stoffer/organismer i grundvand og drikkevand 

• Deltagelse i Fødevaresikkerhedsteam under ISO 22.000 

• Udarbejdelse af prøvetagningsplan og samarbejde med vores interne prøvetagere 

• Reaktion på vandanalyser, herunder kunde-/myndighedskontakt og beredskab 

• Grundvandsbeskyttelse og håndtering af arealer med drikkevandsinteresser, her-

under BNBO 

 

Projektledelse: 

• Projektleder på konkrete større og mindre bygge- og anlægsprojekter 

• Bidrage som projektmedarbejder i andre projekter 

• Anvendelse af rådgivere til hjælp med gennemførelse af projekter 
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I DIN Forsyning har vi desuden en forventning til medarbejderne om at deltage 

i nedenstående aktiviteter: 

 

• Vidensdeling på tværs af funktioner 

• Deltage i arrangementer i forbindelse med DIN Forsyning. 

• Deltage aktivt i udviklingen af DIN Forsyning. 

• Deltage i kurser, konferencer og lignende på relevante faglige områder 

 

Vi tilbyder 

Som vores medarbejder tilbyder vi dig et job, hvor du får mulighed for at arbejde med at 

fremtidssikre det rene drikkevand og medvirke til udvikling og optimering af vand- og 

varmeforsyningen i DIN Forsynings forsyningsområder.  

 

Herudover 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 engage-

rede kolleger 

• Attraktive pensionsvilkår 

• Flere forskellige personalegoder, herunder sundhedsforsikring, en aktiv personale-

forening samt frugt- og kaffe-/theordning. 

 

Kompetenceprofil 

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

sonlig kompetenceprofil for vores nye medarbejder. 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. 

 

Profil for ny medarbejder: 

 

• En relevant naturvidenskabelig uddannelse såsom ingeniør, geolog, kemiker, biolog 

eller lignende 

• Viden om og/eller erfaring med vandforsyning 

• Viden om projektledelse 

• Viden om vandkvalitet 

  

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

 

• Erfaring med projektledelse på anlægsprojekter 

• Erfaring med vandkvalitet, analyseteknik, kemi og bakteriologi 

• Erfaring med fødevaresikkerhed (ISO 22.000) 

• Erfaring med kunde- og myndighedskontakt 

 

Personlige kompetencer 

For at være den rigtige kandidat til jobbet skal du:  

 

• Kunne skabe gode relationer både internt og eksternt 

• Have overblik, kunne planlægge, prioritere og koordinere opgaver og projekter 
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• Have blik for udvikling og optimering i det løbende arbejde 

 

Om DIN Forsyning 

DIN Forsyning er navnet på det fælles serviceselskab, der understøtter en række datter-

selskaber. 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: 

 

 


