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Vil du være med til at udvikle bæredygtige klimatilpassede løsninger til gavn for mennesker og natur?  
 
Hedensted Spildevand A/S står overfor mange spændende projekter i de kommende år. Dagsordenen er 
adskillelse af kloaksystemer, klimatilpasning og øget bosætning i Hedensted Kommune. Det stiller krav til os 
som forsyningsselskab. Vi skal tænke med, og vi skal udvikle i samspil med myndighed/kommune, 
erhvervslivet og private. Vi skal skabe løsninger som de kommende generationer ser som nyttige, solide og 
værdiskabende. 
 
2 projektledere søges til spændende og varieret hverdag 
 
Jobbet: 
Til Projektafdelingen søges to projektledere. Dels en erfaren og selvstændig projektleder, meget gerne med 
erfaring fra et lignende job i branchen. Skulle du være i den sidste del af arbejdslivet, vil vi stadig gerne høre 
fra dig! 
Derudover søges en mindre erfaren projektleder med ønske om at arbejde i forsyningsbranchen og med mod 
på en udfordrende arbejdsdag. Uanset har du formentlig en teknisk uddannelse som ingeniør eller lignende. 
 
Projektafdelingen består af 4 projektledere og 2 kort og gis ansvarlige. Det faglige niveau er højt, og det 
forventes, at projekterne gennemføres effektivt og succesfuldt med vores kunder som fokus. Du får dine egne 
projekter og dermed ansvaret for gennemførelsen fra start til slut. Sparring med kollegaer, netværk og 
samarbejdspartnere er en naturlig del af hverdagen.  
 
Som projektleder får du ansvaret for mange forskelligartede projekter: 

 Private og kommunale byggemodninger 
 Erhvervsudvidelser 
 Klimatilpasning og rekreative byrum 
 Fornyelse af eksisterende afløbssystemer 
 Sporing og udbedring af uvedkommende vand  
 Kloakseparering 
 Kommunikation med kunder og samarbejdspartnere 
 Strukturprojekter 

 
Ansvaret: 
Din rolle rummer store muligheder for medindflydelse, og du styrer sikkert projektet gennem dets faser: 

 Ideoplæg 
 Projektplanlægning og ledelse 
 Budgettering 
 Myndighedssamarbejde og godkendelser 
 Udbud og kontraktforhandling 
 Udførelse og tilsyn 
 Afleveringsforretning eksternt og internt 
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Om dig: 
Din baggrund er formentlig ingeniør eller en lignende teknisk uddannelse.   
 
Måske er du nyuddannet og interesseret i klima og miljø? Måske er du en erfaren projektleder med lyst til stort 
ansvar i en mindre forsyning? Eller måske, er du sidst i arbejdslivet og i besiddelse af en masse god erfaring? 
Sidder du allerede i et lignende job, er du naturligvis en stærk kandidat. 
Du er selvstartende og tager fat hvor det er nødvendigt. Du når dine og virksomhedens mål til tid, økonomi og 
kvalitet med et smil. Du holder af mangeartede opgaver og finder det naturligt at samarbejde med interne og 
eksterne interessenter. 
 
Jobbet indebærer megen kommunikation med kunder, myndighed, entreprenører og selvfølgelig den interne 
drifts- og kundeafdeling. Dine kommunikationsevner er derfor stærke både verbalt og skriftligt. Du taler og 
skriver flydende dansk og kan desuden begå dig på engelsk. 
 
Om Hedensted Spildevand: 
Hedensted Spildevand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab i Hedensted Kommune. Selskabet har 
eksisteret siden 2010 og omsætter årlig ca. 100 mio. kr.  
 
Vi er et innovativt og dynamisk forsyningsselskab i konstant udvikling. Vi bidrager til den grønne dagsorden 
gennem forbedring af metoder og processer. Vi dyrker de kreative ideer og går gerne forrest i branchen. Vi er 
ikke blandt de største forsyninger, men vores løsninger giver genklang langt ud over kommune- og 
landegrænsen.    
 
Vores organisation er flad og medindflydelsen stor. Frihed til ansvar er omdrejningspunktet og sparring med 
kollegaer og netværk er obligatorisk. Vi skaber plads til faglig udvikling og sætter pris på dygtiggørelse, både 
gennem uddannelse og netværk.  
 
Vores kompetencer er forskellige, og det er vores styrke. Vi anvender hinandens styrker og er engagerede i 
vores arbejde. Vi måler ikke hinanden på nøgletal men foretrækker tæt dialog, sparring og oplæring.   
 
Tonen er uhøjtidelig og uformel, og du vil som medarbejder opleve ledelsens fokus på frie rammer til initiativ, 
udvikling og læring. 
 
Hedensted Spildevand A/S er en holistisk arbejdsplads med fokus på at have tid til privatlivet. 
 
Vilkår: 
Løn efter forhandling inkl. pension. Der er mulighed for sundhedsforsikring. Øvrige ansættelsesforhold i 
henhold til gældende overenskomst mellem KL og din fagorganisation. 
 
Arbejdstiden er 37 timer inkl. frokost og flekstid. 
 
Tiltrædelse: 
Der afholdes løbende samtaler og ansættelse sker når vi har den rette kandidat. Vi venter gerne på den rette. 
 
Ansøgning: 
Hvis denne stilling har din interesse, opfordrer vi dig til at sende din ansøgning hurtigst muligt til info@hspv.dk. 
 
Spørgsmål til stillingen kan rettes til projektchef Jesper Mau Kristiansen på telefon 7674 9276 eller på mail 
jmk@hspv.dk 
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