D. 7. august 2017

PROJEKTLEDER MED PROCESTEKNISK VIDEN OG ERFARING OM VAND OG SPILDEVAND
Stillingen
I Samn Forsyning ApS har vi et mål og en ambition om kontinuerligt at

Økonomi- og sagsstyring er en naturlig del af opgaverne herunder

gøre tingene bedre og billigere til gavn for vores kunder.

planlægning og disponering af ressourcer, budgettering, tilbudsindhentning, opfølgning, instruktion og sagsafslutning incl. dokumenta-

Driften af vores tekniske anlæg bruger meget energi og kemi ligesom

tion.

mange af vores erhvervskunder udleder forskellige stoffer i spildevandet, der har indflydelse på vores behandlingsudgifter. Forståelsen

Profil

herfor er en væsentlig forudsætning for, at vi kan nå vores mål og vi

Kompetenceniveauet er svarende til proces-/kemiingeniør, biolog,

søger derfor en erfaren projektleder med en procesteknisk baggrund,

procestekniker eller lignende – enten gennem uddannelse eller tillært

der kan hjælpe os hermed.

vidensniveau med min. 10 – 15 års anciennitet.

Du ansættes i vores Procesafdeling, der er et erfarent team på 6

Din ballast fra tidligere ansættelser gør dig i stand til at analysere dig

personer, bestående af 1 leder, 3 ”Projektleder Teknik” og 2 ”Projekt-

frem til og dokumentere den rigtige løsning. Personen vi søger, skal

leder Proces”. Du skal sammen med din kollega forestå en bred vifte

være en dygtig og engageret forretnings- og udviklingsorienteret

af procestekniske funktioner i relation til drift og anlægsopgaver på

Projektleder med et stort drive, der kan bidrage til at styrke firmaets

anlæg, der drives i regi af Samn Forsyning.

fortsatte udvikling af gode løsninger til gavn for kunder og vandmiljø.
Der arbejdes i teams, hvor det giver mening, med både driftsfolk,

I valg af løsninger skal der til stadighed være fokus på forbedringer og

maskinteknikere og eksterne samarbejdspartnere, så det er vigtigt,

effektivisering i relation til daglig drift, økonomi og arbejdsmiljø.

at du har fokus på og flair for samarbejde, både internt i afdelingen,
men også i relation til virksomhedens øvrige afdelinger, der oftest er

Opgaverne for vores projekledere Proces er mange og afvekslende,

bruger af vores løsninger.

men de vigtigste er:
Der tilstræbes overlap af kompetencer ved ansættelse, men følgende
•

Bistå Driften med procesteknisk viden og sparring i dagligdagen

•

Holde sig ajour med udviklingen på området og implementere ny

særlige kompetencer er ønskelige:

viden på vore anlæg
•

•

Indgå i projektteams i forbindelse med nyanlæg og renovering af

Dataspecialist – erfaring med kvalitetssikring og analyse af store
mængder data

renseanlæg og vandværker

•

Viden og erfaring med SCADA-systemer (SRO)

•

Dialog med vores erhvervskunder om minimering af belastningen

•

Lovteknisk indsigt på miljøområdet

•

Beregning af særbidrag for de virksomheder, der afleder særligt

•

Viden og erfaring med ISO 14001 - miljøledelse

forurenet spildevand og rådgivning i forbindelse hermed
•

Administration af vores udledningstilladelser fra renseanlæg og
dialogen med myndigheder i relation hertil

•

Indgå i arbejdet med at opretholde og udvikle vores certificering
på miljø og energiområdet

Vi tilbyder:

Ansættelsesvilkår:

Du kan se frem til en spændende hverdag, hvor du vil få en aktiv rolle

Løn efter forhandling inkl. pension, sundhedsforsikring,

i nytænkning af de tekniske løsninger. I hele branchen er der stort

personaleforening, flextid. Du ansættes i henhold til gældende

fokus på optimering og den teknologiske udvikling går stærkt – også

overenskomst mellem KL og din organisation.

i andre brancher. Så udsyn og vidensdeling med andre forsyninger er
Ansøgningen:

en del af hverdagen.

Ansøgningsfristen er mandag den 4. september 2017 kl. 08.00.
Miljøet ved Samn Forsyning ApS er uhøjtideligt og ofte med kort vej

Samtaler afholdes onsdag den 13. september på Alrøvej 11, Horsens.

fra idé til handling .
Ansøgningen skal mærkes ”Projektleder Proces” og sendes pr. mail til
Du refererer til Proceschefen.

job@samn.dk eller til Samn Forsyning ApS, Alrøvej 11, 8700 Horsens.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
Proceschef Michael Lind-Frandsen på tlf. 7626 8761 eller pr. mail
mlf@samn.dk (dog ikke i perioden 11. – 20. august på grund af ferie.)

Samn Forsyning ApS indvinder, behandler og distribuerer 4 mio. m drikkevand
og renser ca. 15 mio. m3 spildevand om året. Samn Forsyning har 90
medarbejdere og en årlig omsætning på ca. 215 mio. kr.
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Læs mere om Samn Forsyning som arbejdsplads på www.samn.dk

