
 

 

Stillings- og personprofil for Elektri-

ker, Spildevand 1 

 

 
 

Praktiske oplysninger 

Stilling:   Elektriker 

Ansættelsessted:  DIN Forsyning A/S, Nordre Boulevard 302, Varde 

Tjenestested indtil videre:  DIN Forsyning A/S, Nordre Boulevard 302, Varde 

Kontakt:   Telefon: 74 74 74 74  

   Hjemmeside: www.dinforsyning.dk  

Refererer til:  Driftsleder, Spildevand, Finn Vejen Mathiasen 

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

komstvilkår.  

Ansøgningsfrist:  23-10-2022 kl. 08.00 

Ansøgning sendes elektronisk via vores hjemme-

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

  

  Ansøgningen mærkes: Elektriker 

  

Ansættelsestidspunkt:  1. januar 2023 

 

Yderligere oplysninger: Kan fås ved henvendelse til Driftsleder, Spildevand, 

Finn Vejen Mathiasen, tlf.: +4574747251 

 

Samtaler:   10. november 2022 

  10. november 2022 

   

 

 

 

 

  

http://www.dinforsyning.dk/
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Ansættelsesprocedure 

Ansættelse af Elektrikeren foretages af Driftsleder, Spildevand.  

 

Ved samtalerne deltager: 

• Finn Vejen Mathiasen, Driftsleder, Spildevand 

• Jan Haar Jakobsen, Elektriker 

• Anita Bøgvad Jørgensen, HR-assistent 

 

Om Spildevand 

På spildevandsområdet håndterer vi spildevand og overfladevand i Esbjerg og Varde kom-

muner. Samlet for hele området håndteres årligt ca. 29 mio. m3 spildevand og overflade-

vand. 

 

Opgaven indebærer, at vi sørger for planlægning, etablering, drift og vedligehold af 

kloak- og renseanlæg i Esbjerg og Varde kommuner. Opgaven løses af DIN Forsyning 

Spildevand A/S.  

 

DIN Forsyning Spildevand A/S har i Esbjerg Kommune 10 renseanlæg, hvor de tre pri-

mære er Renseanlæg Vest og Renseanlæg Øst i Esbjerg samt Ribe Renseanlæg. 90% af 

den samlede spildevandsmængde renses på disse tre anlæg. Desuden er der fire sekun-

dære renseanlæg i byerne Bramming, Gredstedbro, Gørding og nedsivnings anlæg på 

Mandø. DIN Forsyning Spildevand A/S har i Varde Kommune to primære renseanlæg i 

Varde og Skovlund og seks sekundære renseanlæg i Nr. Nebel, Outrup, Sig, Nordenskov, 

Årre, og Agerbæk. 

 

Den overordnede strukturplan går mod en centralisering af vores renseanlæg i takt med 

vores separeringsstrategi på kloakområdet. 

 

Spildevandsområdet arbejder løbende med effektivisering og udvikling af området. Det 

giver blandt andet udslag i optimering og omlægning af kapaciteten på renseanlæg og 

kloakrenovering. Området deltager herudover i arbejdet med at sikre klimatilpasningen 

og bidrage til energiproduktion. Vi arbejder ud fra en asset management baseret tanke-

gang i vedligeholdelsen og udviklingen af vores anlæg. 

 

Om afdelingen 

Afdelingen hedder Spildevand 1 også kaldet Rens Nord & Syd og er den afdeling i DIN 

Forsyning, hvor vi varetager driften af renseanlæg i Varde Kommune og i Ribe-området. 

Den aktuelle stilling er i den gruppe, der betjener Ribe og omegn. Her har vi seks rense-

anlæg. Dertil har vi ca. 170 stk. pumpestationer, bassiner og overløbsbygværker. 

 

Renseanlægget i Varde er et mekanisk-biologisk-kemisk renseanlæg. Anlægget renser 

spildevandet fra Varde og opland, og har en kapacitet på 32.000 PE. 

 

Der er til Rens Nord knyttet 11 mand, der udover driften af procesanlæggene varetager 

almindelige el- og maskinreparationer på anlæg og pumpestationer. Der er tillige et labo-

ratorium, der sørger for udtagning af driftsprøver og indberetning af resultaterne til myn-

dighederne. 

 

Hovedopgaverne i afdelingen: 

• Overholde udledningstilladelser 

• Drift- og vedligeholdelse af renseanlæggene i Nord 

• Drift- og vedligeholdelse af pumpestationer med mere 
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• Udførelse af renoveringsprojekter 

• Udførelse af optimeringsprojekter 

Primære opgavefelter for Elektrikeren 

• Daglig drift og vedligehold af renseanlæggene 

• Deltage i implementering og efterfølgende optimering af vedligeholdsprogram 

• Deltage aktivt i vidensdelingen på tværs af funktioner 

• Varetage og rapportere for tildelt ansvarsområde. 

• Deltage i vagtordning på sigt. 

• Daglig drift og vedligehold / reparationer pumpestationer og renseanlæg. 

o Opgaverne spænder fra vedligehold af mekanisk udstyr på renseanlæg og 

pumpestationer til almindelige daglige tilsyn. 

o Vedligeholdsopgaverne består af både el-teknisk vedligehold og mekanisk 

vedligehold. 

o Daglige tilsyn kan både være af mekanisk såvel som el-tekniske tilsyn eller 

almindelig renholdelse af udstyr og bygninger. 

• Administrative opgaver herunder registreringer af de udførte opgaver. 

• Deltagelse i udviklingsprojekter og renovering af vores anlæg og udstyr. 

 

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

delse på din arbejdsdag. 

 

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. 

• At deltage aktivt i udviklingen af DIN Forsyning. 

• Deltage i kursus og uddannelsesaktiviteter på området 

 

Vi tilbyder 

Som vores nye Elektriker tilbyder vi dig et job, hvor du får mulighed for at medvirke til at 

planlægge din egen arbejdsdag. Derudover vil du medvirke til udvikling og vedligehold af 

udstyr og processer på spildevandsområdet. 

 

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 engage-

rede kolleger 

• Attraktive pensionsvilkår 

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

forening samt frugt- og kaffe/ the-ordning. 
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Kompetenceprofil 

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

sonlig kompetenceprofil for vores nye Elektriker. Der er ikke tale om en udtømmende be-

skrivelse af alle relevante kompetencer, men beskrivelsen afspejler de kompetencer og 

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

 

Vores nye Elektriker har:  

 

• Har en håndværksmæssig baggrund indenfor el 

• Er i stand til at fejlsøge og drage konklusioner ud fra flere forskellige parametre. 

• Har kendskab til SRO-styrings anlæg og fejlsøgning samt korrektion. 

• Har kørekort (B).  

• Erfaring med onlinemålere - er at foretrække men intet krav 

• Erfaring inden for energi- og procesoptimering. 

• Har et godt håndelag for løsning af praktiske og administrative opgaver, herunder 

erfaring med IT (Office-pakken). 

 

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

 

• Kørekort C-E ønskes, ellers en vilje til at erhverve kørekort C og E.  

 

Personlige kompetencer 

Vi lægger vægt på, at du:  

• Har prioriteringssans og tager initiativ til at ændre på forhold, som du finder uhensigts-

mæssige. 

• Du har lyst til at arbejde med spildevand og de problematikker, der er inden for dette 

område. 

• Du har stor interesse for at arbejde med automatiske processer/styringer 

• Du kan og vil sige din mening og komme med innovative idéer. 

• Du har udpræget ordenssans samt evne til at prioritere, strukturere og organisere ar-

bejdsopgaver. 

• Dine ”hænder er skruet rigtigt på”.  

• Du er en robust person, og kan lide at arbejde selvstændigt. Du er desuden en god 

teamplayer, der også er vant til at arbejde i fællesskaber 

• Du er fleksibel. Både med hensyn til arbejdstid og opgaver. 

• Du sætter sikkerhed og hygiejne højt. 

• Du er teknisk nysgerrig og har interesse for nyt.  

• Du er i stand til at arbejde i en hverdag, der kan ændre sig fra time til time.  

• Er god til kommunikation såvel mundtligt som skriftligt 
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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. 

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.  

 

I DIN Forsyning er vi organiseret således: 
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