
  

- en del af din hverdag

Nyborg Forsyning søger en VVS/smed til servicering 
og vedligehold af vandværker og vandledningsnet

Vil du medvirke til at sikre fremtidens vandforsyning med klima, sundhed og miljø ved en 
effektiv vandforsyning og sikre et lavt forbrug af energi?

Vi søger en selvstændig medarbejder, som trives med frihed under ansvar, lyst til at 
arbejde med renovering og nyanlæg af vandledningsnettet og vandværker samt løse 
opgaver i fællesskab med engagerede kollegaer i en driftsafdeling.

Dine primære arbejdsopgaver
• Deltage i den daglige drift og service af boringer, vandværker og trykforøger.
• Ledningsarbejder i forbindelse med ny anlæg og renoveringer på vandledningsnettet.
• Betjening af maskiner og udstyr.
• Medvirke til udvikling og fornyelse af udstyr og teknik.
• Betjening af forskellige IT-værktøjer som Office pakken, SRO anlæg og andre   
  programmer til f.eks. registrering af vedligeholdelsesopgaver.
• At deltage i diverse forefaldende arbejder for NFS.
• Administrative opgaver som varekøb, kontrol af følgesedler og faktura.
• Deltagelse i rådighedsvagt ca. hver 5. uge. Du skal derfor have bopæl indenfor eller i 
nærheden af Nyborg Kommune. 
Om dig
• Relevant håndværksmæssig uddannelse som VVS-montør, smed, automekaniker,    
  maskinarbejder eller anden lignende relevant uddannelse.
• Erfaring/viden om vandværker og vandledningsnet er en fordel, men ingen betingelse.
• Du kan kombinere praktik med proces- og maskinforståelse.
• Kørekort minimum kategori B.
• Du kan arbejde selvstændigt og systematisk selv i en presset hverdag.
• Du er fleksibel, ansvarsbevidst, serviceminded og omstillingsparat med gode   
  samarbejdsevner til kollegaer, samarbejdspartnere og kunder, og du evner at arbejde  
  på tværs af vores organisation.
• Parat til at deltage i relevant efteruddannelse.

Du vil opleve
• Udpræget ansvar for egne opgaver.
• Uformel og ærlig omgangstone sammen med gode kollegaer.
• En fleksibel og flad organisation.

Ansøgning
Lyder stillingen som noget for dig, så send os din ansøgning og relevante bilag til 
jobvand@nfs.as, så den er os i hænde senest søndag den 26. september 2021.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 40. Tiltrædelse hurtigst muligt.

Løn- og ansættelsesforhold:
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem KL og 
pågældende faglig organisation.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte driftschef Jan Sørensen 
på tlf. 63 31 50 93 eller mail. jso@nfs.as

Ansøgningsfrist: Søndag den 26. september 2021.

   
  

Nyborg Forsyning & Service A/S er et multiforsyningsselskab, der er 100 pct. Ejet af Nyborg Kommune. Vi leverer 
vand, varme og står for renovation og spildevand for borgerne i Nyborg Kommune. Vi er ca. 60 ansatte. Vi lægger 

vægt på gensidig respekt, frihed under ansvar, uformel omgangstone og et positivt menneskesyn.

Læs mere om virksomheden på 
www.nfs.as

Har du lyst til at arbejde med alsidige og spændende tekniske 
anlæg indenfor vand?


