
 
 

 

 

Sorø Forsyning A/S søger specialarbejder eller lignende til  
driftsafdeling for vand- og kloakforsyning. 
 
Sorø Forsyning forestår: 

• Driften af 9 renseanlæg med kloakledninger der forsyner ca. 8.500 ejendomme. 

• Tømningsordningen for ca. 2.300 ejendomme. 

• Driften af vandforsyning, der forsyner ca. 3.000 ejendomme i Sorø by og omegn. 

• Anlægsarbejder i forbindelse med vand- og kloakforsyningerne. 
 
Dine primære arbejdsopgaver ved kloakforsyningen vil blive: 
 

• Deltagelse i driften af renseanlæg. 

• Deltagelse i driften af pumpestationer. 

• Deltagelse i driften af kloakledningsnettet. 

• Yde service med borgeren i centrum. 
 
Du skal i øvrigt indgå i den samlede drift af vand- og kloakforsyningen, og derfor løse forefaldende opgaver inden-
for hele forsyningsområdet. 
Efter oplæring skal du være villig til at indgå i den samlede forsynings vagtordning. 
 
Vi tilbyder: 
 

• Et spændende og udfordrende job på en attraktiv og målrettet arbejdsplads. 

• Gode og ordnede ansættelsesvilkår med fokus på medbestemmelse og kompetenceudvikling. 

• Relevante kurser og efteruddannelse. 

• Gode kolleger. 

• Firmabetalt sundhedsforsikring. 

• Løn - og ansættelsesvilkår efter gældende KL overenskomst. 
 
Vi forventer at du: 
 

• Er kollegial, stabil og med godt humør. 

• Har god ordenssans.  

• Kan arbejde selvstændigt, systematisk og målrettet. 

• Har kørekort. 

• Har kendskab til IT på brugerniveau. 

• Kan formulere dig klart i skrift og tale. 

• At du i forbindelse med vagtordningen kan stille indenfor 60 minutter på renseanlægget.  

• Vi forbeholder os retten til at bede om straffeattest. 
 
Kontakt teamleder Alex Olsen 26 30 02 38, hvis du vil vide mere om stillingen. 
 
Udvalgte ansøgere indkaldes senest 14-07-2017 til samtale der afholdes uge 29. 
 
Du skal sende din målrettede ansøgning og relevant materiale mærket ”Ansøgning Specialarbejder” til 
Sorø Forsyning A/S, Hovedgaden 60, 4295 Stenlille eller via e-mail på adressen ago@soroeforsyning.dk, således 
at den er modtaget  
senest 13-07-2017 kl. 12:00. 

 
Der vil ikke blive udsendt bekræftelse på modtagelse af ansøgninger. Kun de ansøgere der ønskes til samtale vil 
blive kontaktet. 

 

 
 

 


