BRØNDERSLEV FORSYNING A/S søger 2 projektledere:
-

Projektleder til forsyningsområdet Varme
Projektleder til forsyningsområdet Vand og Spildevand

Du har nu en del års erfaring, som du har lyst til at bruge på en ny måde i et superspændende
job i virkelige gode omgivelser, og hvor der er stor frihedsgrad og god balance i forholdet
mellem arbejde og fritid.
Du har stadigvæk masser af ambitioner, energi og lyst til høj grad af indflydelse – og samtidig
søger du en hverdag i et fagligt og socialt stærkt team, som er mindre hektisk, og måske hvor
arbejdstiderne er mere fleksible, kortere end nu, færre kilometer på landevejen og flere timer
derhjemme end på hotel?
Du er sikkert rådgivende ingeniør, maskinmester med projekterfaring, entrepriseleder,
bygningskonstruktør eller energi-ingeniør i forsynings- eller byggebranchen, og du kan mærke
på dig selv, at både du og vi har brug for dig på den anden side af bordet.
I vores mission, vision, mål og strategier er omdrejningspunktet klimatilpasning, den grønne
omstilling, sundhed og miljø. Helt konkret arbejder vi i øjeblikket med at forberede etablering
af nyt vandværk, sanering af kloakker, byggemodninger, fjernvarme til Ø. Brønderslev,
solcelleanlæg og varmepumper.
Vi søger derfor 2 nye projektledere for forsyningsområderne hhv. varme og vand-spildevand
med ansvar for anlægs- og udviklingsprojekter indenfor fagområderne.
Jobbet som projektleder
• Bygherrestyring – herunder ansvar for projekt lige fra planlægning til udbud og
gennemførelse af anlægsprojekter, indtil det overgår til drift.
• Økonomisk ansvar for egne anlægsprojekter
• Deltagelse i alle former for projektafvikling på kontor og ude i marken til byggemøder,
tilsyn, mv
• Deltagelse i sagsbehandling indenfor fagområdet varme/vand/spildevand (f.eks. deltagelse
i drikkevandssikkerhed, reduktion af overløb eller optimering af varme
• Samarbejde og kommunikation på alle niveauer indenfor drift, optimering, fornyelse og
nyanlæg – herunder forbrugerne, de øvrige kollegaer på projektkontoret og i Brønderslev
forsyning samt de eksterne samarbejdspartnere – herunder bl.a. rådgivere, entreprenører,
leverandører, forbrugere og myndigheder.
Profil og kvalifikationer
• Ingeniør, maskinmester, entrepriseleder, bygningskonstruktør mv., gerne med mange års
erfaring fra en rådgiver-, forsynings- eller entreprenørvirksomhed
• Imødekommende, omgængelig, selvstændig
• Flair og interesse for arbejde i digitale værktøjer/modeller
• God kommunikator både mundtligt og på skrift
Vi tilbyder
• Et godt arbejdsmiljø med dygtige kolleger og en seriøs, men også uhøjtidelig og
humoristisk tone på et dynamisk kontor kendetegnet af holdånd og frihed under ansvar
• Spændende udfordringer og variation i arbejdsopgaverne og hverdagen
• Stor mulighed for at præge og planlægge sin egen hverdag og fleksible arbejdstider
• Mulighed for efteruddannelse og deltagelse i faglige netværk i branchen
• Attraktive personaleforhold med flekstidsordning

Tiltrædelse
Den 1. februar 2023 eller snarest muligt.
Ansøgningsfrist
Vi opfordrer dig til at sende din ansøgning hurtigst muligt og senest den 6. december 2022 kl.
12.00 pr. mail til lka@bronderslevforsyning.dk.
Yderligere information om stillingen fås ved henvendelse til hhv.:
•
•

Vand- og Spildevandschef Helle Strandbæk, telefon 2011 2418,
hes@bronderslevforsyning.dk
Varmechef Poul Vestergaard Jensen, telefon 4010 9431, pvj@bronderslevforsyning.dk

Om Brønderslev Forsyning
Brønderslev Forsyning A/S er et dynamisk og ambitiøst selskab, hvor planlægning, drift,
digitalisering og bæredygtig udvikling går hånd i hånd. Brønderslev Forsyning A/S omfatter
vand-, varme- og spildevandsforsyning. Selskabet har 34 medarbejdere, og har kort vej fra
tanke til handling. Vores værdier er: Ansvarlighed & Virkelyst. Vi tager ansvar for
virksomhedens opgaver og for hinanden samtidig med, at vi vil videreudvikle forsyningen.
Du kan læse mere om Brønderslev Forsyning på https://bronderslevforsyning.dk

