
Drømmer du om et job, hvor du får afprøvet alle facetter af dine færdigheder under kyndig 
vejledning, så du på sigt kan påtage dig ansvar som projektleder? Og vil du være del af et team 
af dedikerede medarbejdere i et mindre spildevandsselskab, der har fuld fart på at etablere nye 
kloakanlæg? Så er det måske dig, Gribskov Spildevand A/S har brug for!

Om stillingen
• Du bliver en del af hele processen, når der skal etableres nye kloakanlæg ifm. byggemodninger. 

Det vil omfatte alt fra lokal- og spildevandsplan til dialog med developer om udstykning, anlægs-
etablering og tilslutningsbidrag. 

• Anlægsmæssigt vil det indebære involvering i projektering, udbud,  
etablering, tilsyn, overdragelse og økonomi.

• Du kommer til at vokse med opgaven. I starten bliver du fulgt tæt af erfarne kolleger, men siden 
overtager du mere og mere ansvar, og til sidst varetager du selvstændigt arbejdet.

• Du kommer til at arbejde tæt sammen med den kommunale myndighed.
• Du skal – ligesom alle dine kolleger i Gribskov Spildevand – deltage i servicering af kunder pr. mail 

og telefon. Det kan dreje sig om mindre, praktiske opgaver såsom etablering af kloakstik og hus-
pumper samt klager over støj, lugt, rotter mm.

• Du bliver en del af et mindre, men meget engageret arbejdsfællesskab, hvor vi arbejder tæt sam-
men og bruger hinanden konstruktivt.

• Stillingen er 37 t/uge med ansættelse snarest muligt.
• Løn efter overenskomst.

Om dig
• Det er en fordel, hvis du har spildevandsteknisk viden og en relevant faglig baggrund, meget 

gerne som spildevandsingeniør. Du kan også have anden længerevarende uddannelse.
• Du er lærenem og ansvarsbevidst og vokser med opgaverne. 
• Du har mod på at arbejde hen imod et større ansvar, når du er kørt tilstrækkeligt ind i opgaven.
• Det er en fordel, hvis du er bekendt med forsyningsområdet
• Det er en fordel, hvis du kan håndtere overvågningsdata som SRO og QGIS.
• Du har lyst til at arbejde i et mindre spildevandsselskab, hvor opgaverne er mangfoldige. Med 

tiden kan du få stort ansvar og mulighed for at udfolde hele dit potentiale. 
• Du er en engageret, loyal kollega, der arbejder godt og effektivt både som team og selvstændigt.

Send din ansøgning
Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte: Anlægschef i Gribskov Spildevand A/S  
Thomas Jakobsen på tlf: 4840 4120.

Ansøgning med cv sendes per mail til: tj@gribskovforsyning.dk eller med post til Gribskov Spilde-
vand A/S, Holtvej 18C, 3230 Græsted, mærket ”spildevandsingeniør”. Ansøgningsfrist 30.01.2023.

Om Gribskov Spildevand A/S
Gribskov Spildevand A/S er et datterselskab til Gribskov Forsyning A/S.  
Hos os er miljø og klima højt på dagsordenen. Derfor er vi i fuld gang med at omlægge spilde-
vandsrensningen, så den bliver mere miljøvenlig og bæredygtig. Det nybyggede renseanlæg 
i Gilleleje er helt central i den omstilling, som betyder, at vi lige nu overgår fra at have 8 til 2 
renseanlæg i kommunen. Sideløbende hermed har vi aktuelt omkring 30 byggemodningspro-
jekter og drift af 867 km. kloakledning og godt 300 pumpestationer.

Som vores kommende medarbejder vil du blive en del af et fantastisk kollegialt fællesskab 
med 40 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 

Spildevandsingeniør, ingeniør,  
akademiker eller lign.   
– gerne nyuddannet - søges til Forsyningsselskab med grønne ambitioner


