
Procesmedarbejder 
 

 

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

Og vil du være med til at sikre vores kunder rent vandmiljø, grøn energi og bidrage til høj driftssikkerhed? 

Så er du måske vores nye medarbejder. 

 

Hvem er vi? 

Thisted Vand er en moderne og innovativ forsyningsvirksomhed. Vi producerer grøn energi og sikrer 

vandmiljøet i Thy. Vi er en arbejdsplads med en åben og ærlig dialog. Der er en god og uformel 

omgangstone, og vi vægter effektivitet, arbejdsmiljø, respekt, hjælpsomhed og humor højt. 

 

Hvilket job tilbyder vi? 

Sammen med dine passionerede kolleger har vi brug for dig til at løse de mere traditionelle opgaver i 

processen og være den, som kan bidrage til udvikling og optimering inden for processen. 

Du vil få indflydelse på dagligdagen, hvor du overordnet skal være klar til at deltage i en bred vifte af 

opgaver, ude som inde, i forbindelse med transport og rensning af spildevand. 

Ud over ovennævnte, vil dine arbejdsopgaver blandt andet være at: 

• Deltage i procesoptimeringer på renseanlæggene, samt bidrage til optimering af øvrige processer 

og udstyr 

• Indsamle prøver og udføre analyser 

• Udføre kvalitetssikring af onlinemålere, det vil sige forebyggende vedligehold samt kontrol og 

kalibrering af målerne 

• Have kontakt til eksterne samarbejdspartnere, herunder leverandører af analyseudstyr, 

analysefirmaer, processpecialister samt relevante myndigheder 

• Administrative opgaver, hvor daglig brug af IT indgår 

• Deltage i forskelligartede opgaver i samarbejde med kolleger i driften eller på tværs af afdelinger 

 

Dine kvalifikationer 

Vi leder efter en kollega, der: 

• Er uddannet laboratorie- eller miljøtekniker, procesteknolog eller på anden måde har oparbejdet 

erfaring indenfor miljøområdet og/eller spildevandsbranchen 

• Har indblik i renseprocesser 

• Trives i en travl hverdag 

• Har gode IT-kundskaber 

• Er omhyggelig og lægger vægt på kvaliteten i arbejdet 

• Kender til at arbejde med løbende forbedringer 

• Har gyldigt kørekort 

• Er villig til at tage den nødvendige efteruddannelse 



Som person er du: 

• En, der formår at få afsluttet sine opgaver 

• Struktureret med en realistisk sans for detaljer 

• Selvstændig og forstår værdien af god kommunikation 

• En, der tager ansvar og initiativ 

• Naturligt interesseret i at skabe god trivsel og socialt engagement 

 

Vi tilbyder 

• Et fleksibelt og positivt arbejdsmiljø 

• Kompetente kolleger 

• Varierende og udfordrende opgaver 

• Gode ansættelsesvilkår 

• Sundhedsforsikring 

Stillingen er 37 timer ekskl. pauser ugentligt. Arbejdstiden er mandag-torsdag 7.00 – 15.30 og fredag 7.00 – 

13.00. 

Har du spørgsmål eller ønsker at vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Driftschef Jesper 

Odder på tlf: 29903183. 

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 

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 
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