
 

Driftsleder søges 
 

Har du lyst til at være en del af en moderne forsyningsvirksomhed i 

konstant udvikling?  

Thisted Vand søger en dygtig og engageret driftsleder til 

drikkevandsafdelingen, da vores nuværende driftsleder ønsker at 

træde et skridt tilbage.  

 

Drikkevandsafdelingen varetager drifts- og anlægsopgaver på 

vandværker, boringer og drikkevands-ledningsnettet.  

 

Jobbet 

Dine arbejdsopgaver omfatter bl.a.: 

 Ledelse af personalet i drikkevandsafdelingen. I drikkevandsafdelingen er der arbejdsopgaver som 

service og vedligehold på vandværker, procesoptimering, servicering af kunder, fornyelse af drikke-

vandsledningsnettet herunder svejsning, lækagesøgning, forundersøgelser til anlægsprojekter.   

 Ansvarlig for service og vedligeholdelse af vandværker, boringer mv.  

 Byggeledelse og tilsyn med underentreprenører. 

 Projektstyring ved fornyelse og udbygning af drikkevandsledningsnettet. 

 Være bagvagt for vagtordningen uden for normal arbejdstid og i weekenden, ved lækager eller 

driftsforstyrrelser.  

 Medvirke til at sikre godt og rent drikkevand samt høj forsyningssikkerhed til gavn for kunderne i 

Thisted Vands forsyningsområde.  

 

Dine kvalifikationer 

 Du har dokumenteret ledelseserfaring. Det er ikke et krav, at du har erfaring fra branchen. 

 Du har en videregående teknisk uddannelse eller håndværksmæssig baggrund. 

 Du har arbejdet med drift og anlægsopgaver. 

 Har gode IT-kundskaber.  

 Du formår at få afsluttet dine opgaver og arbejder struktureret med en realistisk sans for detaljer. 

 Har evne til at bevare overblikket – også når det går stærkt. 

 Er fleksibel, effektiv, stabil, målrettet og initiativrig. 

 

Du skal være med til at fastholde vores høje service og kvalitet. Udover den praktiske ledelse af afdelingen, 

skal du være indstillet på en del administrative opgaver som tilbudsindhentning, projektstyring og 

projektering i tæt samspil med projektafdelingen samt øvrige administrative opgaver i forbindelse med drift 

af drikkevandsafdelingen.  

 

Drikkevandsafdelingen vil bestå af dig som driftsleder, en driftsassistent samt 5 håndværkere/smede. 

Organisationsmæssigt vil du referere til adm. direktør Helle Korsgaard.  

  



 

Vi tilbyder 

 Fagligt spændende, varierende og udfordrende job med mange typer opgaver  

 Et godt og positivt arbejdsmiljø 

 Dygtige og engagerede kollegaer  

 Gode ansættelsesvilkår 

 Sundhedsforsikring og tandforsikring 

 

 

Er det noget for dig? 

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Adm. direktør Helle Korsgaard på tlf.: 20 58 70 

99. 

Send din ansøgning sammen med relevante papirer via link på vores hjemmeside www.thistedvand.dk eller 

ved at sende ansøgningen på mail til elf@thistedvand.dk .  

Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende til stillingen er besat.  

 

Thisted Vand A/S 

Thisted Vand er en aktiv og professionel medspiller i lokalsamfundet, som følger med i udviklingen i 

forsyningsområdet. Virksomheden sætter en ære i at være der, når kunderne har brug for den og ikke mindst 

levere gode og fremtidssikre løsninger. Virksomheden har gang i mange spændende projekter, store som små, 

og vil i de næste år sætte endnu flere projekter i gang indenfor drikkevand og spildevand.  

Thisted Vand har 33 engagerede medarbejdere og drives som en selvstændig virksomhed. Vi arbejder 

selvstændigt, engageret og tæt sammen i en flad organisation med en uhøjtidelig omgangstone og korte 

beslutningsgange. Virksomheden står for forsyning af drikkevand til størstedelen af kommunen samt for 

håndtering af spildevand i Thisted Kommune. Virksomheden forsyner 12.500 forbrugere med rent drikkevand 

fra 8 kildepladser via et ledningsnet på 850 km og håndterer spildevandet fra 15.800 boliger samt områdets 

erhvervsvirksomheder via 340 pumpestationer og et ledningsnet på 850 km til virksomhedens fem 

renseanlæg. På drikkevand- og spildevandsområdet arbejder vi med et omfattende investeringsprogram til 

renovering og udbygning. 

Du kan se mere om vores virksomhed på www.thistedvand.dk 


