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Hedensted Spildevand søger projektleder til en spændende og varieret hverdag 

Tilsyn – Spildevand – Miljø - Klima 
 
Stillingen skal ansøges hos Kongsby rekruttering, se mere på www.Kongsby.dk 
 
Hedensted Spildevand 

• blev stiftet som forsyningsselskab i 2009 
• driver og administrerer afløbssystemerne i Hedensted Kommune 
• driver ca. 1.000 km afløbsledninger, 5 renseanlæg og 720 pumpestationer 
• er et innovativt og dynamisk forsyningsselskab i konstant udvikling 
• ønsker at bidrage til den grønne dagsorden gennem konstante forbedringer af metoder og processer.  

 
Savner du variation, udfordringer og frihed under ansvar 
I forbindelse med et stadigt stigende antal af spændende projekter, søges der til en nyoprettet stilling en stærk 
selvstændig projektleder, som med reference til projektchefen og på lige fod med afdelings øvrige 
projektledere, ønsker at bidrage med løsning og ledelse af opgaver i høj kvalitet. 
 
Afdelingen består af et hold erfarne ingeniører, projektledere og tekniske designere. 
 
I samarbejde med husets øvrige afdelinger, vil du tage aktiv del i løsningen af afdelingens opgaver. 
 
Afdelingen løser alle typer opgaver relateret til kloakering og håndtering af spildevand og regnvand, herunder 
separering, nyanlæg, klimatilpasning mv. Du vil medvirke til koordinering og projektering af opgaverne, 
myndighedsbehandling, udarbejdelse af udbudsmateriale, tilsyn, byggeledelse og økonomistyring. Du vil 
ligeledes få stærke relationer til myndigheder, eksterne rådgivere, entreprenører og kunder, både private og 
erhverv.   
 
Du sikrer god og stabil drift på dine projekter 
Den ideelle kandidat er uddannet ingeniør eller anden relevant uddannelse og gerne med erfaring indenfor 
anlægsprojekter. Har du kendskab til afløbsområdet, klimatilpasning og miljø er det en fordel, men ikke et krav. 
Du forstår vigtigheden af velfungerende afløbssystemer, både i relation til folkesundheden og håndtering af 
stigende nedbørsmængder. Din hverdag bliver alsidig med mange interessenter, koordineringer og 
beslutninger. Du har desuden flair for kommunikation, og er motiveret for at udvikle og optimerer værktøjer og 
processer, der effektiviserer egne og kollegaers arbejdsopgaver. 
 
Som person har du en god sans for detaljer og struktur. Du sætter en ære i at levere høj kvalitet. Du er 
selvstartende og besidder ligeledes evnen til at nå de opsatte mål til kvalitet, økonomi og tid, med et smil på 
læben. Du trives med omskiftelige opgaver og nyder det nødvendige samarbejde med kollegaer på tværs af 
husets afdelinger. Tonen er uhøjtideligt og uformel, og du vil som medarbejder opleve, at der fra ledelsens 
side er stor fokus på frie rammer til udvikling og læring. Du skal kunne begå dig på alle niveauer og gerne med 
erfaring fra en politisk styret organisation. Du taler og skriver flydende dansk og kan desuden begå dig på 
engelsk. 
 
Mulighed for udvikling 
Du vil få stor indflydelse på din hverdag og dine arbejdsopgaver, og der vil være mulighed for såvel faglig som 
personlig udvikling. 
 
Løn og øvrige ansættelsesvilkår efter offentlig overenskomst med fleksibilitet og frihed i arbejdsform og 
ansættelse, hvor der tilbydes fleksibel arbejdsplads med fri telefon, netadgang og bærbar computer. 
 
Virksomheden får ikke kendskab til din ansøgning, uden foregående accept. Samtaler vil blive afholdt ved 
Kongsby i Horsens. 
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