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Hedensted Spildevand søger en Kort og GIS medarbejder til projektafdelingen. 
Vil du være med til at sikre en god datastruktur og bringe vores data inden for ledningsregistrering og 
kortmateriale helt i top? 
Vil du være en del af processen, lige fra indtegning i projektstadiet, kontakt til interessenter, og til 
endelig inddatering i ledningsregistrering? 
Og kan du bidrage til smil og et sundt og godt arbejdsmiljø? 
 
Så er det dig vi søger! 
 
Jobbet som Kort og GIS medarbejder 
Vi arbejder med anlægsprojekter, planlægning, borgerhenvendelser, bistand til driftsafdelingen og 
løser kontinuerligt ad hoc-opgaver. Du vil få tætte samarbejdsrelationer både til projektafdelingens 
øvrige medarbejdere og til vores driftsafdeling. Jobbet indebærer desuden kontakt til, og samarbejde 
med eksterne interessenter som myndigheder, borgere, rådgivere, entreprenører mfl.  
For den rette kandidat vil der være stor mulighed for at præge jobbets indhold. Vi ønsker at blive 
udfordret på gængse arbejdsmetoder og ser positivt på medarbejderes evne og vilje til at lokalisere 
og gennemføre løbende forbedringer. Hos Hedensted Spildevand er det et mål at være med til at 
udvikle branchen, og vi går gerne forrest. 
 
Vi lægger vægt på at: 

• Du er uddannet kort- og landmålingstekniker/teknisk designer, ingeniør eller lignende. 
• Du har arbejdet med kortmateriale og databaser. 
• Du har erfaring med kommunikation til og med borgere.  
• Du gennemfører opgaver på et højt fagligt niveau, og her er det ok at være lidt ”nørdet”. 
• Du har gode samarbejdsevner og bidrager til et godt arbejdsklima. 
• Du arbejder selvstændigt og trives med ansvar. 
• Kendskab til DandasGraf, Microstation og lign. til ledningsregistrering vil være en fordel. 
• Brancheerfaring, eller erfaring med lignende tekniske anlæg vil være en fordel 

 
Stillingen hos os giver: 

• Selvstændigt arbejde, ansvar og gode udviklingsmuligheder. 
• Stor mulighed for efteruddannelse. 
• Et frit og humoristisk arbejdsmiljø. 
• Flad ledelsesstruktur med fokus på den enkelte medarbejders trivsel og udvikling. 
• Du aflønnes efter kvalifikationer og efter forhandling med din faglige organisation. 
• Du vil fysisk få arbejdsplads i vores administrationslokaler på renseanlægget i Daugård. 
• 37 timers arbejdsuge og flextid. 

 
Yderligere oplysninger 
Har du spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at kontakte Afdelingschef Jesper Mau 
Kristiansen. jmk@hspv.dk eller telefon 30712550. 
 
Der afholdes løbende ansættelsessamtaler. 
 
Ansøgningen 
Send din ansøgning via e-mail på info@hspv.dk eller med posten til 
Hedensted Spildevand, Ørumvej 48, 8721 Daugård, mrk. ”Kort- og GIS medarbejder”. 
 
Vi gælder os til at høre fra dig 
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