
Kombineret håndværker og driftsmedarbejder 
 

 

Thisted Vand søger en engageret kombineret håndværker og driftsmedarbejder til spildevandsafdelingen.  

 

Spildevandsafdelingen varetager driftsopgaver på renseanlæg, pumpestationer og spildevandslednings-

nettet.  

 

 

Jobbet 

Dine opgaver vil være: 

• At medvirke til at sikre fremtidens klima, sundhed og miljø gennem en effektiv 

spildevandsbehandling og udnyttelse af ressourcerne i spildevandet.  

• Medvirke i at drifte og vedligeholde alt inden for spildevandsområdet 

• Servicering og vedligehold/reparation af gear, ventiler, pumper og andet maskinel 

• Betjening af maskiner og udstyr i renseprocessen 

• At deltage i procesoptimering indenfor spildevandsrensning 

• At medvirke til udvikling og fornyelse af renseprocesser, udstyr og teknik 

• Betjening af IT-værktøjer til f.eks. registrering af komponenter i anlægsregister/vedligehold 

• Betjening af SRO-system (IT-værktøj til styring, regulering og overvågning af anlæggene) 

• At deltage i rådighedsvagten, hvor du og dine kollegaer på skift har en uges vagt udenfor normal 

arbejdstid 

• At deltage i sparring og vidensdeling på tværs af anlæg 

• At deltage i diverse forefaldende arbejde 

Du vil få den nødvendige oplæring, dels af kollegaer og dels på diverse kurser.  

 

Dine kvalifikationer 

• Du er uddannet smed, mekaniker, elektriker eller tilsvarende.  

• Du behersker IT – herunder MS Office-pakken 

• Du skal hurtigt kunne sætte dig ind i forsyningens IT-programmer, herunder bl.a. SRO og 

vedligeholdelsesprogrammer.  

• Har lyst til at arbejde med spildevandsrensning og ressourceanlæg 

• Har kendskab til/interesse for maskinbetjening 

• Kan kombinere proces- og maskinforståelse 

• Kan omsætte teknisk viden til procesorienteret handling 

• Er fleksibel, effektiv, stabil, initiativrig og omhyggelig 

• Har gåpåmod, er omstillingsparat og har en engageret indstilling til sit arbejde 

• Du skal kunne arbejde selvstændigt og i grupper, herunder også med eksterne samarbejdspartnere 

• Er imødekommende, har et godt humør, humor og gode samarbejdsevner 

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

• Er villig til at tage den nødvendige efteruddannelse 

• Du har som minimum kørekort til bil (B)  



   

 

Vi tilbyder 

• Stillingen er på 37 timer ekskl. pauser 

• Arbejdstiden er mandag-torsdag 07.00-15.30 og fredag 07.00-13.00 

• Et godt arbejdsmiljø 

• Dygtige og engagerede kollegaer  

• Gode ansættelsesvilkår 

 

Er det noget for dig? 

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Driftschef Jesper Odder på tlf: +4529903183 

eller på mail: Jod@thistedvand.dk . 

Du søger stillingen 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 

Vi er 35 ansatte, der under den samlede betegnelse Thisted Vand arbejder med anlæg/drift/vedligehold og 

udvikling af Thisted Drikkevand A/S, Thisted Spildevand Transport A/S og Thisted Renseanlæg A/S. 

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

og korte beslutningsgange. 

Thisted Vand indsamler spildevand fra 15.800 boliger og erhvervsvirksomheder og transporterer det til 5 

renseanlæg via et ledningsnet på 825 km med 325 pumpestationer.  

Thisted Vand forsyner drikkevand til 12.500 forbrugere fra 8 kildepladser via et ledningsnet på 850 km. 

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 

 


