Er du vores nye kloakmand?

Har du hænderne skruet rigtigt på, og har erfaring med kloakarbejde, så er det måske dig, vi søger.
Du kommer til at indgå i et team, hvor du i samarbejde med 15 engagerede kollegaer skal varetage drift og
vedligeholdelse af vores ledningsnet. Med 1200 km vandledninger og 1100 km spildevandsledninger er der
nok at se til med både anlægs- og driftsopgaver.

Primære opgaver:
Dit primære arbejdsområde bliver mindre kloakopgaver i forbindelse med nye anlæg og renoveringer inden
for spildevand. Du vil i mindre omfang også komme til at løse opgaver på ledningsnettet for vand.

Kvalifikationer:
Vi forventer, at du:
 Har erfaring med kloakarbejde, og vi ser gerne at du har erfaring som rørlægger
 Er vant til at arbejde med mindre entreprenørmaskiner
 Det vil være en fordel hvis du har rørlæggerbevis og/eller trin 1 & 2 i uddannelsen
 Har kørekort B, BE eller gerne CE
 Er i stand til at udføre fysisk krævende arbejde
 Er fortrolig med brug af arbejdsrelateret IT
 Kan formulere dig på dansk i tale og skrift

Personlige egenskaber:
 Er kvalitetsbevidst, mødestabil, pligtopfyldende og ansvarsbevidst
 Kan arbejde selvstændigt og følge opgaver til dørs
 Kan fungere i et team og samarbejde på tværs af faggrænser og afdelinger
 Er fleksibel og servicemindet over for både kunder og kolleger
 Besidder en høj grad af faglig stolthed og er interesseret i faglig udvikling og uddannelse
 Trives med en varieret arbejdsdag med skiftende arbejdsopgaver

Vi tilbyder:
 Månedslønnet ansættelse 37 timer pr. uge
 Aflønning i henhold til kvalifikationer samt gældende DI-timelønsoverenskomst
 Attraktive personaleforhold og -goder
 Et job blandt 70 ansvarsbevidste, servicemindede og kompetente kollegaer
 Et uformelt arbejdsklima med fokus på arbejdsglæde samt ”frihed under ansvar”
 Nye værksteder og lokaler, samt moderne driftsfaciliteter
Tiltrædelse:
Tiltrædelse hurtigst muligt.
Yderligere oplysninger:
Du kan få yderligere oplysninger hos driftsleder Daniel Rasmussen på telefon 24371687 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
Samtaler:
Samtaler afholdes løbende.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S er et forsyningsselskab, der leverer vand, spildevand og gadebelysning til
forbrugere i det meste af Ringkøbing-Skjern Kommune. Selskabet har siden sin stiftelse i 2008 undergået en
stærk udvikling og beskæftiger i dag ca. 70 medarbejdere.

