
 
 

 

Medarbejdende Teamleder – spildevand, til Kerteminde Forsyning  
 

Om stillingen 
Kerteminde Forsyning søger en engageret og struktureret medarbejdende teamleder til 

spildevandsområdet. 

Du bliver en del af driftsafdelingen for spildevand med reference til afdelingens driftschef. Som teamleder 

for spildevandsområdet bliver du en del af et fagligt stærkt og selvstyrende team, hvor du skal klare de daglige 

ledelsesopgaver. Teamet består af 3 håndværkere, en miljøteknikker og teamlederen. 

Dine primære ansvarsområder og arbejdsopgaver 
• Planlægge og koordinerer den daglige drift. 

• Koordinerer driftens involvering i anlægsprojekter. 

• Overholde lovgivning og samarbejde med kommunen og andre myndigheder, herunder diverse 
indberetninger. 

• Daglig personaleledelse herunder kompetenceudvikling og sparring med den øvrige organisation. 

• Indsamle data til benchmarking, nøgletal og beslutningsinput i forhold til drift og investeringer. 

• Sikring af effektiviserings-, kvalitets- og miljømål. 

• Indkøb. Herunder markedsprøvning, udbud og samarbejde med Anlægsafdelingen. 

• Budgetansvarlig for de udarbejdede budgetter for ansvarsområdet. Herunder løbende 

budgetopfølgning. 

• Ansvar for sikkerhed og arbejdsmiljø og medlem af arbejdsmiljøorganisationen. 

• Sikre implementeringen og opdatering af selskabets ledelsessystem på spildevandsområdet. 

• Daglige administrationsopgaver som f.eks. timeregistrering og kontrol af faktura. 

• Håndværksmæssige opgaver og deltagelse i rådighedsvagten (24/7) 

Dine kvalifikationer 
• Har en relevant håndværksmæssig uddannelse og gerne med en teknisk/ledelsesmæssig 

overbygning. 

• Teknisk indsigt og gerne erfaring fra spildevandsbranchen. 

• Erfaring med EL/SRO-anlæg. 

• Er motiveret for at arbejde med daglig ledelse og håndværksmæssige opgaver. 

• Det er et krav, at du har gyldigt kørekort, kategori B. 

• Du skal gennemføre den lovpligtige driftslederuddannelse for spildevandsforsyningsanlæg: 

https://www.cok.dk/lovpligtige-driftslederuddannelse-spildevandsforsyningsanlaeg. 

• Du skal være bosiddende i en afstand af max ca. 30 km fra Kertemindes kommunegrænse pga. 

rådighedsvagten. 

Dine personlige kompetencer 
• Du trives med en omskiftelig hverdag i en dynamisk virksomhed, hvor vi engagerer os. 

• Har gode samarbejdsevner i forhold til medarbejdere, kollegaer, samarbejdspartnere og kunder 

• Er robust, fleksibel og kan bevare overblikket ved forskellige og vekslende opgaver 

• Kan arbejde selvstændigt og systematisk  

• Er ansvarsbevidst og har positiv en tilgang til nye udfordringer 

https://www.cok.dk/lovpligtige-driftslederuddannelse-spildevandsforsyningsanlaeg


 
 

 

Vi tilbyder 
• En selvstændig stilling med gode udviklingsmuligheder, med deltagelse i kurser, temadage og faglige 

netværk. 

• Gode og ordnede personaleforhold med stort fokus på trivsel og arbejdsmiljø. 

• En arbejdstid primært på hverdage fra kl. 7.00 til 15.00, samt deltagelse i rådighedsvagt (24/7) ca. 

hver 6. uge. 

• En arbejdsuge på gennemsnitlig 37 timer med løn- og ansættelsesvilkår, som fastsættes i henhold til 

gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. 

Ansøgning og kontakt 
Lyder ovenstående interessant for dig, så send din motiverede ansøgning og dit CV allerede i dag, på følgende 

mail: job@kertemindeforsyning.dk. Vi forventer at afholde jobsamtaler løbende fra uge 8 og besætter 

stillingen når vi har den rette kandidat. Tiltrædelse hurtigst muligt. 

Vi ser frem til at høre fra dig.  

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte driftschef Martin Roar Nielsen på tlf.: 40 22 

65 54. Alle henvendelser behandles fortroligt. 

Kerteminde Forsyning opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk 

tilhørsforhold til at søge stillingen.  

Vil du udforske Kerteminde Forsyning nærmere, så se på www.kertemindeforsyning.dk 
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