Er du vores nye projektleder?
Kan du lide at tage ansvar og lede et projekt fra start til slut?
Er du ingeniør, projektleder eller har en anden relevant baggrund, og drømmer du om at
blive en del af et fantastisk stærkt team af engagerede projektledere, hvor omgangstonen
er uformel og gode arbejdsvilkår og faglig udvikling vægtes højt? Så er du kommet til det
rette sted!
I Ringkøbing-Skjern Forsyning har vi en lang portefølje af afløbs-, rentvands-, og
klimatilpasningsprojekter.
Vi søger primært en kandidat med erfaringer fra forsynings- eller rådgiverbranchen, men er
du nyuddannet, og dermed ikke kan sætte flueben ved alt det vi efterspørger, er du også
meget velkommen til at søge.

Opgaver:
-

Fremtidssikring af afløbssystemer og separeringsprojekter

-

Håndtering af regn- og skybrudsvand på terræn

-

Renovering og design af bygværker, bassiner og pumpestationer

-

Projektering af rentvands ledninger

-

Tilsyn

-

Projektledelse

-

Kommunikation med borgere, forbrugere og interessenter

-

Udbud

Vi forventer:
-

Gode samarbejds- og kommunikationsevner

-

Erfaringer med projektledelse

-

Erfaringer med økonomistyring af projekter

-

Fordel hvis du har erfaring med projektering af klima- og anlægsprojekter i
Microstation/DanDasGraf

-

Fordel hvis du har erfaring med design af klima- og anlægsprojekter i SCALGO

-

Fordel hvis du har kendskab til hydraulisk modellering i programmer som Mike Urban
eller PCSWMM

Vi tilbyder:
-

En portefølje fuld af spændende projekter!

-

En virksomhed med fokus på høj faglig standard

-

Stor indflydelse på egne projekter

-

Gode udviklings- og efteruddannelsesmuligheder

-

Moderne kontormiljø på vores domicil i Innovest

-

God kantineordning

Som projektleder står du for hele processen, fra ide, projektering, udbud, til anlægsarbejde
og tilsyn. Du sidder dog ikke alene med det, vi hjælper hinanden og sparrer om de forskellige
projekter.
I nogle projekter udfører vi selv entreprenørarbejdet og i andre er det i udbud.
Vi tilbyder et spændende job, hvor vi lægger vægt på personligt engagement, ansvarlighed
og ejerskab i alt, hvad vi foretager os. Du kommer til at indgå i et åbent og uformelt
arbejdsmiljø med gode ansættelsesforhold, herunder sundhedsforsikring og gode
personalegoder.
Hos os får du mulighed for at sparre med kollegaer i et højt fagligt niveau.
Stillingen er på 37 timer.

Yderligere oplysninger:
Du kan få yderligere oplysninger hos HR-chef Nikolai Overgaard Rahlf på tlf. 3057 0392
eller e-mail nira@rsforsyning.dk

Ansøgning sendes til:
job@rsforsyning.dk

Evt. referencer/udtalelser bedes fremsendt sammen med ansøgningen.
Skriv venligst i din ansøgning, hvor du har set jobopslaget.

Ansøgningsfrist og samtaler:
Vi søger indtil vi har den rette kandidat og samtaler afholdes løbende.

Tiltrædelse:
Snarest muligt

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S er et multiforsyningsselskab, der leverer vand, spildevand og gadebelysning
til forbrugere i det meste af Ringkøbing-Skjern Kommune. Selskabet beskæftiger i dag 80 medarbejdere.

