
 

Stillings- og personprofil for Proces-

ingeniør, Procesafdelingen 

 

 
 

Praktiske oplysninger 

Stilling:   Procesingeniør 

Ansættelsessted:  DIN Forsyning A/S, Vognsbøl Engvej 7, 

6700 Esbjerg 

Tjenestested indtil videre:  DIN Forsyning A/S, Vognsbøl Engvej 7, 

6700 Esbjerg 

Kontakt:  Telefon: 74 74 74 74  

 Hjemmeside: www.dinforsyning.dk  

Refererer til:  Driftsleder, Lisbet Adrian 

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

komstvilkår 

Ansøgningsfrist:  09-06-2020 kl. 08.00. 

Ansøgning sendes elektronisk via vores hjemme-

side: https://dinforsyning.dk/da-dk/job  

  

  Ansøgningen mærkes: Procesingeniør 

  

Ansættelsestidspunkt:  1. august 2020 

 

Yderligere oplysninger: Kan fås ved henvendelse til Driftsleder, Lisbet 

Adrian, på tlf.: 2146 2428 

 

Samtaler:   22. juni 2020 

   

   

 

 

 

 

  

http://www.dinforsyning.dk/
https://dinforsyning.dk/da-dk/job
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Ansættelsesprocedure 

Ansættelse af Procesingeniøren foretages af Driftslederen.  

 

Ved samtalerne deltager: 

• Lisbet Adrian, Driftsleder 

• Frank Jordt Kappel, driftschef 

• Mikkel Laustrup, Procesingeniør 

• Helle Glent-M. Winther, HR-konsulent 

 

Om afdelingen 

Procesafdelingen består af tre procesingeniører med forskellig faglig baggrund. 

 

Procesafdelingen er organisatorisk placeret under driftslederen i Driftsområde Midt og 

indgår som en del af driftsteamet omkring renseanlæggene sammen med to driftsledere 

og driftspersonalet i tre driftsområder.  

 

Procesafdelingen løser en lang række opgaver relateret til driften af renseanlæg. Opga-

verne er både konkrete driftsrelaterede opgaver i form af driftsunderstøttende aktiviteter 

og mere administrative opgaver i form af databehandling, benchmarking og myndigheds-

behandling. 

 

Da procesafdelingen fungerer som en supportfunktion for renseanlæggene, er det vigtigt, 

at afdelingen er synlig i driften og har et godt kendskab til renseanlæggene og driftsmed-

arbejderne. 

 

DIN Forsyning står overfor gennemførelse af en strukturplan, der primært berører rense-

anlæggene i Driftsområde Rens Nord og Rens Syd. Procesafdelingen vil få en væsentlig 

rolle i eksekvering af denne plan og vil blive involveret både i relation til myndighedsbe-

handling, procesmæssig support i projekteringsfasen samt projektimplementering og ind-

køring efter opgradering/om- og nybygning. 

 

Hovedopgaverne i Procesafdelingen 

De primære opgaver i procesafdelingen er overordnet beskrevet at: 

• Understøtte driften af renseanlæg gennem processupport, løsning af drifts- og 

procestekniske problemer, opfølgning på driftsforstyrrelser/hændelser m.v. 

• Forestå systematisk dataanalyse og -behandling 

• Medvirke ved og/eller foretage driftsoptimeringer og indkøring 

• Forestå korrespondance med Miljøstyrelsen, kommuner og kunder om bl.a. tilsyn, 

udledningstilladelser, tilslutningstilladelser, spildevandsstrømme og hændelser 

• Deltage i og/eller lede projekter  

• Udarbejde kravspecifikationer og gennemføre udbud i samarbejde med bl.a. ind-

købsafdelingen 

 

Primære opgave for Procesingeniøren 

Procesingeniøren vil primært blive ansvarlig for at: 

• Kommunikere med myndigheder og kunder vedr. bl.a. tilslutningstilladelser, spil-

devandsstrømme og hændelser 

• Korrespondere med Miljøstyrelsen i forbindelse med tilsyn og driftsforstyrrelser 

• Administrere alt i forbindelse med ovenstående 

• Udarbejde nye udledningstilladelser 

• Administrere vilkår i udledningstilladelser 

• Foretage indberetninger til myndigheder 
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• Foretage vurdering af kemiske stoffers påvirkning af renseanlægsprocesser hhv. 

kvaliteten af renset spildevand og slam 

• Supportere og understøtte driften af spildevandslaboratoriet samt de to laborato-

riefunktioner i hhv. Rens Nord og Rens Syd 

• Medvirke ved udviklingen af spildevandslaboratoriet på Rens Midt og dets arbejds-

funktioner 

• Deltage i projektarbejde i forbindelse med effektuering af DIN Forsynings struk-

turplan for den fremtidige renseanlægsdrift 

• Udarbejde kravspecifikationer og gennemføre udbud bl.a. i samarbejde med ind-

købsafdelingen 

 

Opgaverne skal løses i tæt samarbejde med det øvrige driftsteam samt med øvrige afde-

linger i DIN Forsyning. 

 

I DIN Forsyning har vi desuden en forventning til medarbejderne om at tage del i neden-

stående aktiviteter: 

 

• Vidensdeling på tværs af funktioner 

• Deltagelse i arrangementer i forbindelse med DIN Forsyning 

• Deltagelse i udviklingen af DIN Forsyning 

• Deltagelse i relevante kurser og uddannelsesaktiviteter 

 

Vi tilbyder 

Som vores nye Procesingeniør tilbyder vi dig et selvstændigt og alsidigt job med stor ind-

flydelse på din arbejdsdag. Der arbejdes fokuseret og engageret med opgaverne, og sam-

arbejde, sparring og information er i højsædet. Omgangstonen er rolig med humor og 

respekt. 

 

Derudover tilbyder vi dig: 

• Mulighed for personlig og faglig udvikling  

• Et spændende, alsidigt og selvstændigt job 

• Samarbejde med dygtige og kompetente medarbejdere 

• En arbejdsplads med en 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/the-ordning 

 

Kompetenceprofil 

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

sonlige kompetencer hos vores nye procesingeniør. Der er ikke tale om en udtømmende 

beskrivelse af alle relevante kompetencer, og beskrivelsen afspejler således de kompeten-

cer og potentialer, der særligt vil blive lagt vægt på ved ansættelsen. 

 

Vores nye Procesingeniør har:  

• En relevant uddannelse som ingeniør, kemiker, biolog eller lignende - gerne med en 

overbygning indenfor spildevandsbehandling 

• Erfaring med og kendskab til miljølovgivningen og administration af denne indenfor 

spildevandsområdet 



  

 

 

 

 
- 4 - 

• Kendskab til stofkemi og evne til at foretage vurderinger af kemiske stoffers påvirkning 

af miljøet 

• Kendskab til måleprincipper for laboratorie- og procesudstyr 

• Kendskab til laboratoriedrift og analysearbejde på spildevandsområdet 

• Erfaring fra deltagelse i projekter, gerne som projektleder 

• Kendskab til udbudsretslige forhold samt erfaring med gennemførelse af udbud 

 

En del af opgaverne vil kræve tilstedeværelse på de enkelte renseanlæg i DIN Forsynings 

område, og der må således jævnligt forventes dage på renseanlæggene i Driftsområde 

Nord og Syd. Kørekort B er derfor en nødvendighed. 

 

Personlige kompetencer 

For at være den rigtige kandidat til jobbet skal du:  

• Være samarbejdsorienteret og involvere andre i beslutningsprocessen 

• Være nysgerrig og ambitiøs 

• Kunne udfordre rutinerne 

• Kunne arbejde struktureret og selvstændigt med mange bolde i luften 

• Have en praktisk tilgang til tingene og evner at omsætte teori til handling 

• Have en god fornemmelse for mennesker og evner at se tingene i andres perspektiv 

• Have gode kommunikationsevner både skriftlig og mundtlig 

• Kørekort – min. kategori B 

 

 

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.  
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I DIN Forsyning er vi organiseret således: 

 

 


