NK-Forsyning A/S søger en erfaren kloakmester til transport af spildevand
Til en nyoprettet stilling søger NK-Forsyning A/S en erfaren medarbejder, der kan stå for driften af vores
transportsystem.
Som kloakmester hos os vil du:
•
•
•
•
•

få gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
få mulighed for at præge og udvikle eget jobindhold.
få en varieret og udfordrende hverdag med fokus på sikker drift.
blive del af en arbejdsplads, hvor et godt arbejdsmiljø prioriteres højt.
få flextid, da vi ønsker at bidrage med rammer til, at vores medarbejdere kan have en sund balance
mellem arbejdstid og privatliv.

Vi søger dig, fordi du:
•
•
•
•
•
•
•

er kloakmester eller har en lignende uddannelse og interesse for drift og vedligeholdelse af
ledninger, brønde og bassiner.
har relevant erfaring med området og interesse for selv at løse opgaverne såvel på kontoret som
ude i marken.
kan sikre gode samarbejdsrelationer med entreprenører, myndigheder og andre interessenter samt
håndtere alle borgerhenvendelser vedrørende driften i dagligdagen.
kan arbejde selvstændigt og tage ejerskab for opgaverne.
som person er ansvarlig, fleksibel, initiativrig, har naturlig autoritet, er løsningsorienteret, åben og
udadvendt.
kan deltage positivt i faglig sparring og tæt samarbejde med kolleger i dagligdagen.
behersker dansk i skrift og tale og er rutineret pc-bruger med interesse for at betjene it-systemer.

Du må desuden være indstillet på at deltage i supplerende videreuddannelse inden for området.
Lyder det som dig?
Ansøgningsfrist: 15. august 2018.
Løn: Efter gældende overenskomst med tillæg efter kvalifikationer.
Tiltrædelse: Efter aftale – gerne hurtigst muligt.
Tilknyttet adressen: Ved Fjorden 18, 4700 Næstved.
Vil du vide mere, kan du kontakte Peter Hougaard på telefon 29 61 17 56 eller pho@nk-forsyning.dk.
Ansøgning samt CV skal sendes til job@nk-forsyning.dk med emnefeltet: ”Kloakmester”.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Venlig hilsen
NK-Forsyning A/S

