
Jeg vil gerne arbejde med forsyning – også i fremtiden.

Halvdelen af tiden ved skrivebordet – og halvdelen af tiden til møder og ude i marken. Sådan har hverdagen 
været for Anne-Sofie Ryom Thomsen, 28, som netop har afsluttet fem måneders praktik i projektafdelingen 
hos Samn Forsyning. Hun læser til forsyningsingeniør på VIA University College, og har været utroligt glad for 
praktiktiden i sin hjemby:

-I nogle tilfælde har jeg nærmest fungeret som projektleder, og det er utroligt spændende. Jeg har fået masser 
af frihed og ansvar, og har samtidig lært en masse, for jeg har fået lov til at snuse til det meste: Projektering 
og beregninger, kontakt til entreprenører og deltagelse i byggemøder – og håndtering af juridiske aspekter 
i forhold til at hente nødvendige tilladelser. Kort sagt hele paletten, siger Anne-Sofie, som i forvejen havde 
besøgt Samn Forsyning et par gange med studiet.

Hun var ret bevidst om, at hun gerne ville i praktik hos en forsyningsvirksomhed – af specielt én grund:

-Jeg kan netop godt li’ det brede aspekt, fordi det automatisk giver en masse variation og dynamik. Der er 
plads til virkelig at fordybe sig i teknikken, og samtidig skal jeg kunne tale med fru Hansen, hvis hendes kælder 
pludselig står under vand. Hvis du er i praktik hos f.eks. en rådgivende ingeniør, kommer man nok lettere til at 
sidde med den samme type opgaver hele praktikperioden igennem, siger Anne-Sofie, som også har sat stor 
pris på samarbejdet med driftsafdelingen undervejs:

-Man må aldrig underkende mange års erfaring, og driftsafdelingen ved bedre end de fleste, hvad der 
fungerer og hvad der ikke gør. Det nytter ikke, at jeg har en idé, der ser godt ud som teori, hvis den ikke 
kan fungere i praksis, og det samspil har jeg været meget glad for. Der er masser af erfaring her i huset, og 
organisationen er ikke større, end at det er let at finde frem til dem, der kan hjælpe med input og ideer, siger 
hun.

Om et år er hun færdig med studiet, og Anne-Sofie lægger ikke skjul på, at hun godt kan se sig selv arbejde hos 
Samn Forsyning efter endt eksamen.

-Jeg tager i hvert fald en hel masse med mig tilbage til studiet. Den praktiske erfaring har givet meget, og jeg er 
sådan set kun blevet bekræftet i, at forsyning og miljø er de områder, jeg gerne vil arbejde med fremadrettet, 
siger hun.

MØD ANNE-SOFIE 
- HUN LÆSER TIL FORSYNINGSINGENINØR 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


