Ringkøbing-Skjern Forsyning søger montør til ledningsnettet

Har du hænderne skruet ordentligt på og kan lide afvekslende arbejde i en virksomhed der leverer den
vigtigste fødevare af alle? Så har vi jobbet til dig. Vi søger en montør til renovering og anlæg af
vandledninger i vores afdeling Ledningsnet.

Dine opgaver bliver bl.a.:
 Renoverings- og anlægsopgaver på ledningsnettet
 Lukning, åbning og måleraflæsning hos kunder
 Svejsning PE-rør
 Sætte stikledninger og stophaner
 Sætte målerbrønde
 Renovere hovedledninger
 Evt. deltagelse i vagtordning

Kvalifikationer:
Det vil være en fordel, hvis du har interesse og flair for entreprenørarbejde og maskinkendskab inden for
grave- og entreprenørmaskiner, herunder minigraver og lign., men vi er indstillet på at tilbyde nødvendig
oplæring og uddannelse til den rette ansøger.

Vi forventer, at du:
 Har hænderne godt skruet på, uddannelse som f.eks. smed, mekaniker eller
landbrugsmaskinmekaniker er en fordel, men ikke et krav
 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, da mulighed for deltagelse i vagtordning er et
krav

Personlige egenskaber:
 Kan tage initiativ
 Kan arbejde selvstændigt og følge opgaver til dørs
 Kan fungere i et team og samarbejde på tværs af faggrænser og afdelinger
 Er servicemindet over for både kunder og kolleger

Vi tilbyder:
 Timelønnet ansættelse 37 timer pr. uge
 Aflønning i henhold til gældende DI-overenskomst samt kvalifikationer
 Attraktive personaleforhold og –goder
 Mulighed for udkørsel hjemmefra
 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

Tiltrædelse:
Snarest muligt

Om afdelingen:
Afdelingen for ledningsnet er ansvarlig for drift og vedligehold af 1200 km vandledninger, der forsyner
hovedparten af kommunens borgere med vand. Det er et vigtigt arbejde som varetages af engagerede
medarbejdere med en bred vifte af opgaver inden for drift og vedligehold af ledningsnettet.

Yderligere oplysninger:
Du kan få yderligere oplysninger hos Driftsleder Daniel Rasmussen på tlf. 2437 1687 eller e-mail
dara@rsforsyning.dk,
.
Ansøgning sendes til:
job@rsforsyning.dk eller som brevpost til
Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S
Ånumvej 28
6900 Skjern
Att.: HR-chef Nikolai Rahlf
Evt. referencer/udtalelser bedes fremsendt sammen med ansøgningen.
Skriv venligst i din ansøgning, hvor du har set jobopslaget.
Samtaler:
Samtaler afholdes løbende.

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 70
medarbejdere.

