
 

Driftschef spildevand 

 Leder der kan udvikle, samle og motivere 

 

 

 

 

 

 

Stillingen 

Du får det overordnede ansvar for spildevandsområdet i Thisted Vand A/S – både for rensningsanlæggene og 

transportsystemet med ledningsnettet og pumpestationer. 

Du skal sikre en stabil drift med overvågning og løbende vedligehold. Desuden skal du i samarbejde med kolleger og 

eksterne samarbejdspartnere sikre, at driften bliver optimeret. 

Øget digitalisering og automatisering af overvågningen bliver en af dine vigtigste opgaver.  

Du indgår i den øverste ledergruppe og skal være med til at udvikle og fremtidssikreThisted Vand. Du skal bidrage  med 

gennemtænkte beslutninger og faglig sparring.  

Du får ledelsen af spildevandsområdet med 16 kompetente og engagerede medarbejdere samt et tæt samspil med 

Thisted Vands ’ i alt 35 medarbejdere. 

Driftschefens primære opgaver er: 

• Ledelse, sparring og motivation af spildevandsområdets medarbejdere 
• Driftsledelse med prioritering af ressourcer og opgaver – herunder vagtplanlægning 
• Udvikling og optimering af driften  
• Planlægning og justering af den løbende drift ud fra den aktuelle situation og parametre, der påvirker driften. 
• Oplæg og gennemførsel af anlægsinvesteringer og vedligeholdelsesplaner  
• Sikring af overholdelse af sikkerheds- og miljøkrav 
• Kontakt til borgere og virksomheder efter behov i forbindelse med udledning af spildevand 
• Samarbejde med eksterne myndigheder, leverandører og rådgivere. 

 

 

 

 
 



Leder der kan motivere og sikre fælles fodslaw  

Du har erfaring  med driftsledelse af en produktion med mange variabler og høj kompleksitet evt. hvor der indgår 

kemiske processer. Du er vant til planlægning af opgaver og bemanding – herunder koordinering af en vagtordning. Du 

har økonomisk indsigt, fokus på fremdrift og udvikling samt erfaring med ledelse af projekter.  

Har du erfaring med digitalisering af overvågningsopgaver, er det en fordel.  

 

Din ledelsesstil er baseret på tillid og ærlighed. Du lytter og involverer samt giver frihed under ansvar, men holder fokus 

på de resultater, der skal nås. Som person er du en synlig og stærk operativ leder. Du er en person med engagement, et 

højt energiniveau og drive. Du er vant til at bevare overblikket – selv i en travl hverdag.  

 

Du har en teknisk uddannelse som ingeniør eller maskinmester. Det er en fordel med efteruddannelse indenfor ledelse. 

Erfaring fra spildevandsområdet er ikke et krav. 

 

Indflydelse på en samfundsmæssig vigtig opgave 

Du bliver en del af en veldrevet organisation med gode arbejdsforhold, en uformel omgangstone samt hjælpsomme og 

engagerede kolleger. Du får stor indflydelse på beslutningerne i en organisation, hvor der er kort vej fra beslutning til 

handling og frihed under ansvar. Du får en nøglerolle i Thisted Vand A/S og er dermed med til at udføre en 

samfundsmæssig vigtig opgave. Løn tilbydes efter kvalifikationer.  

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV.  Referencenummer: DK-07445. 

Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte Group Director Anne Louise Duus Kinnerup på mobil +45 4167 8250. 

 

 

Om virksomheden 

Thisted Vand leverer drikkevand og afleder spildevand fra virksomheder og boliger i Thisted kommune. Thisted Vand A/S 

er 100% ejet af Thisted Kommune. 

Thisted Vands mission er at sikre vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager 
hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemskuelig for forbrugeren. 
  
Visionen – det langsigtede mål – er at være en professionel og attraktiv servicevirksomhed med fokus på 
forsyningssikkerhed og effektivitet i forhold til kunder, medarbejdere, samfund og miljø. 
 
Thisted Vand A/S har hovedsæde i Thisted og beskæftiger 35 medarbejdere. 
 
Thisted Vand leverer drikkevand ved indvinding af grundvand fra 8 kildepladser, der behandles og distribueres gennem 

ca. 850 km vandledning til ca. 12.500 forbrugere. Årlig solgt mængde drikkevand er ca. 3 mio. m3.  

På spildevandsområdet ejer og driver Thisted Vand 5 renseanlæg beliggende i Thisted, Hanstholm, Vilsund, Tåbel og 

Øsløs samt kloakledninger, pumpestationer og bassiner i Thisted Kommune. Thisted Vand indsamler spildevand fra ca. 

15.800 boliger og erhvervsvirksomheder og transporterer det til 5 renseanlæg via et ledningsnet på ca. 825 km med ca. 

325 pumpestationer, hvoraf ca. 200 stk. er husstandspumpestationer. Herudover er der ca. 180 km. regnvandsledning. 

Se mere på www.thistedvand.dk 


