NK-Forsyning A/S søger en maskinmester til produktion af drikkevand
NK-Forsyning A/S søger en maskinmester med interesse for at arbejde inden for drikkevandsområdet.
Fokusområdet er drift- og anlægsopgaver på vores vandværker. På sigt skal du kunne varetage alle områder
inden for distribution og produktion af drikkevand.
Som maskinmester hos os vil du få:
• gode muligheder for faglig og personlig udvikling samt mulighed for at præge og udvikle eget
jobindhold – og sætte sit præg på fremtidens vandforsyning.
• en varieret og udfordrende hverdag med fokus på sikker drift.
• blive del af en arbejdsplads, hvor et godt arbejdsmiljø prioriteres højt.
• flextid, da vi ønsker at bidrage med rammer til, at vores medarbejdere kan have en sund balance
mellem arbejdstid og privatliv.
Med stillingen følger arbejdsopgaver med:
• at sikre renovering og dokumentation af eksisterende produktionsanlæg samt testning,
igangsættelse og dokumentation af nyanlæg til produktion, ifølge mål, plan og budgetter
(igangsætning, tilsyn, opfølgning).
• at sikre vandkvalitet i produktion og distribution gennem vandprøver, analyse og DDS.
• at sikre udvikling, opdatering og vedligehold af it-systemer, herunder vedligeholdelsessystemer og planer (PM5, Driftsweb, Envitronic, GIS).
• myndighedsbehandling (kommunikation og rapportering vedr. produktion) med kommuner, SKAT,
konkurrencemyndigheder, GEUS m.m.
• ansvar for SRO-anlæg, herunder rapportering, samt at være teknisk backup i vandafdelingen.
Vi søger dig, fordi du:
• har gode kommunikations- og samarbejdsevner og evne til at indgå på tværs af organisationen og
mellem interessenter og samarbejdspartnere.
• som person er ansvarlig, fleksibel og arbejder selvstændigt, løsnings- og resultatorienteret.
• kan deltage positivt i faglig sparring og tæt samarbejde med kolleger i dagligdagen.
• behersker dansk i skrift og tale og har interesse for og kompetencer til at sikre, at vores it-systemer
fungerer optimalt i den daglige drift.
• har kørekort og bor i nærområdet (da deltagelse i vagtordning er en del af jobbet).
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 Steen Rasmussen på telefon 40 85 82 93 eller sra@nk-forsyning.dk.
Ansøgning samt CV skal sendes til job@nk-forsyning.dk med emnefeltet: ”Maskinmester”.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Venlig hilsen
NK-Forsyning A/S

