
 

Projektleder/ingeniør til Thisted Vand  
Thisted Vand har gang i mange spændende projekter, store som små, og vil 
de næste år sætte endnu flere projekter i gang indenfor drikkevand og  
spildevand.  
Vi har derfor brug for flere hænder til at løfte opgaverne. Vil du være med 
til at præge denne udvikling, så kom og bring din erfaring som projekt- og 
byggeleder i spil ved Thisted Vand. 
 

Om stillingen 

 
Du vil indgå i projektafdelingen, som projekterer og gennemfører anlægs- og renoveringsprojekter 
for både drikkevand og spildevand. Du vil få ansvar for dine egne projekter, hvor omdrejningspunk-
tet vil bestå i projektering og udbud, samt tilsyn og byggeledelse af drikkevands- og kloakanlæg. 
Men du vil alt efter kvalifikationer også blive involveret i mange af projektteamets andre opgaver, 
som bl.a. omfatter: 
- Projektering, udbud, tilsyn og byggeledelse af nye drikkevands- og kloakanlæg. 
- Separatkloakering. 
- Strømpeforing. 
- Uvedkommende vand. 
- Afskærende ledninger. 
- Regnvandsbassiner og klimatilpasningsprojekter. 
- Byggemodninger. 
- Borgerhenvendelser. 
- TV-inspektion og tilstandsvurdering. 
- Renoveringsprojekter.  

Om dig 

Du har en relevant faglig uddannelse (ingeniør eller lignende) indenfor drikkevands- og/eller spilde-
vandsområdet, samt erfaring med anlægsprojekter. Som person er du kendetegnet ved et godt 
overblik, kan gå ned i detaljen og samtidig se mulighederne. Du er struktureret, omhyggelig og kan 
prioritere opgaver, så deadlines overholdes. 
Derudover forventes det at du har: 
- Højt fagligt niveau og engagement. 
- Gode samarbejdsevner.  
- Kendskab til bl.a. DanDasGraf, DanVandGraf, MicroStation, MapInfo, Office pakken mv. 

Vi tilbyder dig 

Hos Thisted Vand møder du en dynamisk, fri og rummelig arbejdsplads, hvor du har mulighed for at 
præge din egen arbejdsdag. Du vil blive tilbudt gode udviklingsmuligheder, såvel fagligt som person-
ligt, og blive en del af en virksomhed, der er kendetegnet ved en uformel tone og et godt humør – 
også når der er travlt. Organisationen har et godt arbejdsklima og kort vej til beslutningerne. 
 
Gode løn- og ansættelsesforhold, samt du kan se frem til flekstid, en høj grad af frihed i jobbet, stor 
indflydelse på din arbejdsdag, smilende og kompetente kolleger og gode muligheder for efterud-
dannelse og kompetenceudvikling. 



 

Er det noget for dig? 

Ansøgningen sendes sammen med relevante papirer via link på www.thistedvand.dk eller ved at 
sende ansøgningen på mail til elf@thistedvand.dk   

Der gøres opmærksom på, at der ikke er en ansøgningsfrist, da ansøgningerne behandles løbende. 

Har du spørgsmål? 

Vil du vide mere, så tag kontakt til projektchef Morten Severinsen på telefon 2184 0243. 

Om os 

I Thisted Vand er vi 36 engagerede medarbejdere, hvoraf de 7 er i projektafdelingen, men vi arbejder 
tæt sammen med den øvrige organisation om løsning af projekterne. Det vil sige, at du både skal 
kunne indgå i teams og arbejde selvstændigt. 
 
Thisted Vand er en aktiv og professionel medspiller i lokalsamfundet, og vi følger med udviklingen i 
vores forsyningsområde. Vi sætter en ære i at være der, når kunderne har brug for os og ikke mindst 
levere gode, fremtidssikre løsninger. 
 
Thisted Vand forsyner 12.500 forbrugere med rent drikkevand fra 8 kildepladser via et ledningsnet 
på ca. 850 km. Thisted Vand håndterer spildevandet fra 15.800 boliger, samt områdets erhvervs-
virksomheder og transporterer det via 340 pumpestationer og et ledningsnet på ca. 1000 km til 
vores 5 renseanlæg. 
 
Se mere på www.thistedvand.dk 
 
 

 
 

 

http://www.thistedvand.dk/
mailto:elf@thistedvand.dk
http://www.thistedvand.dk/

