
 

 

Stillings- og personprofil for  

Servicemedarbejder, Værksted,  
Facility Management 

 

 
Praktiske oplysninger 

Stilling:   Servicemedarbejder, Værksted 

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: Afd.leder, Facility Management,  

Jacob Lorenzen Plet 

Ansættelsesvilkår: Stillingen er på 4-5 timer om ugen og besættes på 

overenskomstvilkår  

Ansøgningsfrist: Ansøgning sendes elektronisk via vores hjemme-

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

  

  Ansøgningen mærkes: 

Servicemedarbejder, Værksted 

  

Ansættelsestidspunkt:  Efter aftale  

 

Yderligere oplysninger: Kan fås ved henvendelse til Afd.leder, Facility Ma-

nagement, Jacob Lorenzen Plet, tlf.: +4574747543 

 

Samtaler:   Løbende 
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Ansættelsesprocedure 

Ansættelse af Servicemedarbejder, Værksted foretages af Afd.leder, Facility Management.  

 

Ved samtalerne deltager: 

• Jacob Lorenzen Plet, Afd.leder, Facility Management 

• Martin Bitsch Sølbeck, Mekaniker 

• Mia Dakin Jeppesen, HR-assistent 

 

Om afdelingen 

I Facility Management arbejder vi med vedligeholdelse af alle bygninger i DIN Forsyning 

ved at planlægge og gennemføre vedligeholdelsesprojekter. Intern Service, som er en del 

af afdelingen, arbejder med den intern pleje af vores hovedkontor, køretøjer og medar-

bejdere.   

 

Afdelingen består på nuværende tidspunkt af elleve medarbejdere: tre bygningskon-

struktører, en studerende, en kok, en kantineassistent, en vikar til kantineassistenten, to 

pedeller og en mekaniker. 

 

Hovedopgaverne i Facility Management 

I Facility Management har vi selv det fulde ansvar for vedligeholdelse af administrations-

bygningen på Ulvsundvej 1, Den Gamle Kedelhal samt lokalerne på Gl. Kærvej 15 i 

Varde. Herudover sørger vi for postfordeling, mødeforplejning, forberedelse af frokost-

buffet og opvask på Ulvsundvej 1, samt at alle køretøjer er i god stand.  

 

Primære opgavefelter for Servicemedarbejder, Værksted 

Du vil blive ansvarlig for følgende opgaver: 

 

• Rengøring og vask af biler 

• En hjælpende hånd til mekanikeren  

• Andre praktisk forfaldende opgaver i afdelingen  

 

Vi tilbyder 

Som vores nye Servicemedarbejder tilbyder vi dig et job, som er meget alsidigt. Du skal 

ikke arbejde hver dag, men du får mulighed for at tjene en ekstra skilling.  

 

Herudover tilbyder vi dig: 

• Et hyggeligt og selvstændigt job 

• Mulighed for stor indflydelse på din arbejdsdag 

• En arbejdsplads med uformel omgangstone og en vision om at skabe størst mulig 

værdi for vores kunder 

• Attraktive pensionsvilkår 

• Frugt- og kaffe-/the-ordning 

 

Kompetenceprofil 

Det er ikke et krav, at du har erfaring med denne type arbejde. Det vigtigste for os er, at 

du har lysten. 

 

Personlige kompetencer 

For at være den rigtige kandidat til jobbet skal du:  

 

• Som minimum have kørekort B 

• Have en god ordenssans 
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• Kunne arbejde selvstændigt 

• Være initiativrig  

 

Din alder er ikke vigtig. Om du er studerende eller pensionist, kan du være interessant 

for os.  

 

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. 

Fra dygtige til bæredygtige 

DIN Forsyning er ét af Danmarks største multiforsyningsselskaber, og vores ydelser er 

tæt forbundne med vores miljø. Det forpligter. Derfor skal vi have modet til at tage et 

aktivt ansvar i den grønne omstilling. 

 

Vi har valgt at lade dette ansvar gennemsyre vores strategi for de kommende 10 år. Det 

gør vi med tre ambitioner for 2030: intet spild, fossilfri værdikæde og fleksibel forret-

ning.  

 

Strategien kommer til at kræve nye måder at lede, organisere, arbejde og tænke på – vi 

har et mål om at lede via rammesætning og uddelegering med det sigte at skabe en kul-

tur, hvor det er selvfølgeligt hele tiden at nå bedre løsninger skabt i et tæt samarbejde 

mellem ledere og medarbejdere.  

 

 

 
 

 

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: 

 

 

 

 


