
 

 

Stillings- og personprofil for Montør, 

Vandproduktion 

 

 
 

Praktiske oplysninger 

Stilling:   Montør 

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:  Driftsleder, vandproduktion, Palle Kragh Rühe 

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

komstvilkår.  

Ansøgningsfrist:  26. november 2019 26-11-2019 kl. 08:00 

 

Ansøgning sendes elektronisk via vores hjemme-

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

  

Ansættelsestidspunkt:  1. februar 2020 

 

Yderligere oplysninger: Kan fås ved henvendelse til Driftsleder, vandpro-

duktion, Palle Kragh Rühe, tlf.: +4574747365 

 

Samtaler:   12. december 2019 
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Ansættelsesprocedure 

Ansættelse af Montøren foretages af Driftsleder, vandproduktionen.  

 

Ved samtalerne deltager: 

• Palle Kragh Rühe, Driftsleder, vandproduktion 

• Jacob Mølholm, Driftsmontør 

• Helle Glent-M. Winther, HR-konsulent 

 

Om afdelingen 

DIN Forsyning, Vandproduktion leverer rent drikkevand til Ribe, Bramming, Esbjerg, 

Varde, Kvong og køber vand af Klinting Vandværk til distribution i Nr. Nebel og Lunde. I 

DIN Forsynings forsyningsområde varetages driften af 10 vandværker, 14 trykforøgere 

og 14 kildefelter med tilhørende boringer. 

I afdelingen er der 10 medarbejdere og en driftsleder. Du vil komme til at have et tæt 

samarbejde med dine kollegaer. 

 

Hovedopgaverne i Vandproduktion 

I Vandproduktion er vi ansvarlige for driften af vores vandværker. Lige fra vandet pum-

pes op af vandboringerne og til det leveres til kunderne. Hovedopgaverne er disse: 

• Indvinding, transport af råvand, behandling af vand og udpumpning til kunderne 

• Styring af flow og tryk på distributionsnettet.  

• Udvendig/indvendig drift og vedligehold ved vandværker, kildefelter, målerbrønde 

og trykforøgere. 

• Kontrol af vand- og fødevarekvaliteten. 

• Opsamling og validering af driftsdata. 

 

Primære opgavefelter for Montøren 

Du vil blive ansvarlig for opgaverne i Vandproduktion vedr kildefelter og boringer, som på 

nuværende tidspunkt og i prioriteret rækkefølge omfatter: 

 

• Daglig drift og vedligehold af kildefelter, herunder pumper, boringer og tilhørende 

installationer. 

• Foretage renovering af boringer og dykpumper. 

• Forefaldende vedligeholdsopgaver og fejlfinding.  

• Grønt vedligehold og rengøring af installationer. 

• Deltage i opførelse af nye boringsinstallationer. 

• Deltage i renovering og udbygning af produktionsanlæg.  

• Efter oplæringsperiode deltage i vagtordning. 

• Diverse: 

o Deltage i arrangementer i forbindelse med DIN Forsyning. 

o At deltage aktivt i udviklingen af DIN Forsyning A/S. 

 

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 
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Vi tilbyder 

Som vores nye Montør tilbyder vi dig et job, hvor du medvirker til, at vi fortsat kan levere 

drikkevand i høj kvalitet efter ISO 22000 fødevarecertificering. 

 

Derudover tilbyder vi dig: 

• mulighed for personlig og faglig udvikling/efteruddannelse  

• et spændende, alsidigt og selvstændigt job 

• Mulighed for 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. 

 

 

Kompetenceprofil 

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

sonlig kompetenceprofil for vores nye montør. Der er ikke tale om en udtømmende beskri-

velse af alle relevante kompetencer, men beskrivelsen afspejler de kompetencer og poten-

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

 

Vores nye Montør har:  

• En uddannelse med teknisk håndværksmæssig baggrund. F.eks skibsmontør, ma-

skinarbejder, brøndborer eller pumpespecialist. 

• Et fornuftigt forhold til brugen af en PC. 

• Har minimum B kørekort og gerne BE. 

• Har bopæl tæt på DIN Forsynings nuværende forsyningsområde. 

• Evne til at arbejde både selvstændigt men også i et team. 

 

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

 

• Erfaring med produktion af drikkevand. 

• Hygiejnebevis til vandproduktion.  

• Erfaring med renovering af pumper. 

• Erfaring inden for fejlfinding i proces og maskininstallationer. 

• Erfaringer med SRO/SCADA anlæg f.eks. IFIX el. IGSS.  

• Svejseerfaring i TIG og andre former for svejsning 
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Personlige kompetencer 

For at være den rigtige kandidat til jobbet skal du:  

 

• Kunne skabe gode relationer til kolleger. 

• Have lyst til og evner for at arbejde tværfagligt 

• Være komfortabel med at arbejde selvstændigt. 

• Have blik for udvikling og optimering af dine opgaver 

• Have gåpåmod, initiativ og engagement 

 

Vi lægger desuden vægt på at du: 

 

• Finder det værdifuldt at indgå og bidrage i forskellige fællesskaber 

• Er struktureret samtidig med, at vi kan have det sjovt i arbejdstiden 
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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. 

 
 

 

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: 

 


