
-Der er ikke to dage, der er ens – og det er fedt

-Du får en bred og generel viden om faget – og der er masser af forskellige opgaver hver eneste dag.

Simone Maria Jeppesen, 21, har i fem måneder været i praktik hos Samn Forsyning i Horsens. Hun læser 
bioteknologi på Aarhus Universitet, og hendes praktikophold på 5. semester har været spændende og 
varieret.

En liste over hendes opgaver i løbet af praktikopholdet viser bredden: Fra procesoptimering af vandrensning 
med de bakterier, der renser vandet for ammonium, til at hjælpe lokale virksomheder med at optimere 
rensningen af spildevand. Fra efterkalkulationer af projekter til at sikre den optimale kapacitet i de blæsere, 
der lufter spildevandet. Og meget mere.

-Jeg har hele tiden haft en tanke om, at forsyningsområdet kunne være et spændende felt at arbejde i. Det 
kræver, at man er generalist, og det passer mig godt, fortæller Simone, der har sat stor pris på, at hun fra 
begyndelsen har fået et stort ansvar.

-Samn Forsyning har en god størrelse – virksomheden er stor nok til, at der er mange forskellige opgaver, 
og samtidig er den ikke større, end at kommandovejen er kort og at man hurtigt kommer til at kende de 
andre dele af organisationen. Det er værdifuldt – f.eks. har jeg haft stort udbytte af at tale med driftsfolkene 
undervejs i mine opgaver, for de har erfaringen med, hvad der virker i hverdagen og hvad der ikke virker, siger 
Simone.

På hendes studium kan man i princippet vælge retning efter tre hovedretninger: Fødevarer, medicin eller miljø. 
Simone har reelt aldrig været i tvivl om, at miljøet var hendes førsteprioritet.

-Miljøet – og hvordan vi påvirker det – har altid interesseret mig. Jeg havde søgt nogle andre praktiksteder, og 
havde reelt også andre muligheder, men jeg valgte Samn Forsyning primært af to grunde: For det første fordi 
jeg ville få en stor variation i opgaverne, og for det andet kunne jeg mærke en rigtig god kemi ved samtalen. 
Begge dele er blevet bekræftet – der er ikke to dage, der er ens, og det er virkelig en arbejdsplads med godt 
humør og mange smil, siger Simone

MØD SIMONE
- HUN LÆSER TIL BIOTEKNOLOG OG HAR VÆRET I PRAKTIK VED SAMN FORSYNING



Samn Forsyning ApS

Samn Forsyning står for drift og administration 
af spildevandet i Odder og Horsens kommuner 
samt drikkevandet i en stor del af Horsens 
Kommune.

De ca. 100 ansatte i det fælles serviceselskab 
har ansvaret for:

• Håndtering af al regnvand og spildevand i 
de to kommuner 

• Drift af fire vandværker, som leverer ca. 75 
pct. af drikkevandet til Horsens Kommune 

• Alle opgaver inden for drift, anlæg og 
projektering 

• Udvikling af nye miljøforbedrende 
løsninger 

• Løbende kontakt til alle vore kunder 

Samn Forsyning ApS 
Alrøvej 11

8700 Horsens
Tlf.: 7626 8700

mail@samn.dk
www.samn.dk

Ansøgning

Mærk din ansøgning ”Praktikplads”  
og mail den til job@samn.dk. 

 Følg os også på LinkedIn

Samn Forsyning 
arbejder med FN’s 
verdensmål

Bæredygtighed er en naturlig 
del af vores kerneforretning som 
vandselskab. Et af vores strategiske 
fokusområder handler derfor også om 
grundvandsbeskyttelse, klimatilpasning og 
miljøansvarlighed og på denne baggrund er 
følgende målsætninger valgt ud:

• Vi vil arbejde målrettet med at beskytte 
drikkevandsressourcen

• Vi vil proaktivt arbejde for at reducere 
klimaændringernes udfordring af 
spildevandssystemet

• Vi vil deltage aktivt i miljøforbedrende 
aktiviteter inden for vores 
forretningsområde 

Hos Samn Forsyning har vi valgt at sætte fokus 
på 4 af de 17 verdensmål:

Verdensmål 6 - Rent Vand og Sanitet
Verdensmål 13 - Klimaindsats
Verdensmål 14 - Livet i havet
Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling


