Ringkøbing-Skjern Forsyning søger montør til pumpestationer

Har du hænderne skruet rigtigt på, og kan lide en afvekslende hverdag? Så er det måske dig vi søger til en
stilling som montør til pumpestationer.
Vi har i dag over 400 pumpestationer der afleder spildevandet fra kommunens byområder. Sammen med
fem kolleger skal du varetage drift og vedligehold af disse pumpestationer.
Vi lægger vægt på erfaring med pumper, men en engageret ansøger vil altid kunne komme i betragtning.

Dine opgaver bliver bl.a.:
• Serviceopgaver på pumpestationer
• Fejfinding på pumpestationer og kloakinstallationer
• SRO-overvågning
• Evt. deltagelse i vagtordning

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
• 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 pumpestationer er ansvarlig for drift og vedligehold af over 400 pumpestationer. I takt med
nedlæggelsen af renseanlæg og udbygningen af kloaknettet bliver der både flere og større pumpestationer.
Det er et vigtigt arbejde som varetages af engagerede medarbejdere i et stærkt fagligt miljø.

Yderligere oplysninger:
Du kan få yderligere oplysninger hos Driftsleder Patrick Hansen på tlf. 2211 2875 eller e-mail
paha@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.

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.

