Ringkøbing-Skjern Forsyning søger montør til renseanlæg
Kan du lide en afvekslende hverdag med alsidige udfordringer, og er du en dygtig håndværker med
mod på at lære nyt? Så har vi jobbet til dig. Vi søger en montør der primært skal forestå reparationer
og vedligehold af teknisk udstyr på vores renseanlæg, men også varetage opgaver i den øvrige drift.
Du bliver ansat i Afdelingen for Renseanlæg & Vandværker, hvor du sammen med 5 kolleger skal
sørge for at 22.000 husstande serviceres med rent drikkevand og sikre et godt vandmiljø i
rensningen af spildevandet.

Dine opgaver bliver bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•

Ansvar for smedeværkstedet på Innovest
Reparationer og vedligehold på renseanlæg
Varetage opgaver for driften (reparationer på pumper og maskiner)
Kontaktperson for driften ved mekaniske problemer
Vedligeholde maskinpark og trailere
Fremstilling af hjælpeværktøjer til driften
Deltagelse i vagtordning når du har den fornødne erfaring

Kvalifikationer:
Du er udlært smed, automekaniker, landbrugsmaskinmekaniker eller lignende, men er derudover
en all-round håndværker der har hænderne skruet ordentligt på.
Din profil er en selvstændig natur der kan lide at få noget fra hånden, og trives med at styre din
egen tid. Du er servicemindet og og er god til at samarbejde med kolleger.

Vi forventer, at du:
•
•
•
•
•
•
•

Kan arbejde og svejse i rustfrit stål
Har mod på at lære nyt om drift af renseanlæg
Kan anvende IT
Kan formulere dig på dansk i tale og skrift
Har kørekort (minimum B, men fordel med C/E)
Har bopæl i eller tæt på Ringkøbing-Skjern Kommune
Har truckcertifikat (en fordel, ikke et krav)

Vi tilbyder:
•
•
•

Gode værkstedsforhold, som man får lov at sætte sit præg på
Timelønnet ansættelse 37 timer pr. uge i henhold til gældende DI-overenskomst
Aflønning efter kvalifikationer

•
•
•
•

Attraktive personaleforhold og –goder
Ansættelse i en virksomhed med fokus på kvalitet og godt håndværk
Et uformelt arbejdsklima med fokus på arbejdsglæde samt ”frihed under ansvar”
Nye værksteder og lokaler, samt moderne driftsfaciliteter

Yderligere oplysninger:
Du kan få yderligere oplysninger hos Driftsleder Poul Erik Føhns på tlf. 6162 9330 eller e-mail
pofo@rsforsyning.dk,

Ansøgning
Ansøgning sendes til job@rsforsyning.dk.
Vi holder løbende samtaler, og ønsker en ansættelse så hurtigt som muligt.
Skriv venligst i din ansøgning, hvor du har set jobopslaget.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S leverer vand, spildevand og gadebelysning til forbrugere i
Ringkøbing-Skjern Kommune. Selskabet beskæftiger i alt 75 medarbejdere. Selskabets 10
renseanlæg behandler 2,3 mio. m3 spildevand årligt og selskabets 5 vandværker pumper hvert år
3,6 mio. m3 ud til de 22.000 kunder.

