
Er du vores nye kloakdoktor? 
Gribskov Spildevand søger ny driftsmedarbejder med interesse for miljø 
og spildevand. Hvis du har hænderne skruet rigtigt på, en relevant 
teknisk baggrund og fysikken i orden - og du er klar til at bidrage til vores 
gode kollegiale fællesskab, så hører vi meget gerne fra dig!

Om stillingen
• Du skal være med til at sikre, at vores renseanlæg kører stabilt og 

optimalt.
• Du vil få mange og forskelligartede opgaver.
• Dit hovedområde vil være: tilsyn, rengøring, vedligehold og reparation 

af udstyr på vores renseanlæg, pumpestationer, ledninger og bassiner.
• Stillingen er på 37 timer.
• Efter endt oplæring vil du skulle indgå i Gribskov Spildevands rådigheds- 

vagter hver 7. uge.
• Løn i henhold til overenskomst.
• Opstart snarest muligt – efter aftale.

Om dig
• Du har en relevant teknisk baggrund som f.eks. smed, maskinarbejder, 

mekaniker eller VVS – eller relevant erhvervserfaring.
• Du er teknisk og/eller mekanisk snild og god til at løse praktiske opgaver.
• Du har erfaring med eller interesse i at arbejde med drift og service af 

renseanlæg.
• Du har et godt helbred og god fysik.
• Du har kørekort (mindst kategori B, men gerne C).
• Du kan betjene en computer og arbejde med alarmhåndtering,  

anvende måleudstyr og kalibrering.
• Du har en god energi og lyst til at bidrage positivt til vores gode  

kollegiale fællesskab.

Har du spørgsmål til jobbet kan du kontakte: Driftsleder Finn Tom Sørensen 
på tlf. 48404190. Eller kontakt Helle Koch Andersen på tlf. 48404113.   
 
Ansøgning med cv sendes til selskabets driftsafdeling på Skovgårdsvej 1, 
3200 Helsinge, mærket ”driftsmedarbejder” eller på mail til:  
hka@gribskovforsyning.dk senest mandag den 20 marts.

Om Gribskov Spildevand A/S
I Gribskov Spildevand er miljø og klima højt på dagsordenen. Derfor 
er vi i fuld gang med at omlægge spildevandsrensningen, så den 
bliver mere miljøvenlig og bæredygtig. Det nybyggede rensean-
læg i Gilleleje er helt central i den omstilling, som betyder, at vi i 
løbet af de kommende år går fra at have 8 til 2 renseanlæg i kom-
munen. Driften består derudover af 867 km. kloakledning og godt 
300 pumpestationer.

Som vores kommende medarbejder vil du blive en del af et 
fantastisk kollegialt fællesskab med 20 gode kollegaer. Humøret er 
højt, og vi sætter pris på god energi og humor. Samtidig tilbyder vi 
relevante kurser og nødvendigt arbejdstøj samt sikkerhedsudstyr.

Læs mere om os på www.gribskovforsyning.dk


