
Har du lyst til en spændende stilling med gode personlige og faglige ud-
viklingsmuligheder? Kunne du tænke dig at få en spændende og alsidig 
rolle som byggeleder i en projektenhed bestående af i alt 9 medarbejde-
re? Så er dette job muligvis det rette for dig.

Stillingsbeskrivelse
Du får til opgave at sikre gennemførelsen af anlægsprojekter, hvor det 
primære område er i spildevandsforsyningen, med opgaver indenfor bl.a. 
nyanlæg, renovering af kloakker og pumpestationer. 

Du får en vigtig rolle som tovholder igennem hele projektfasen. Ikke 
mindst på byggepladsen, hvor du bidrager aktivt til, at alle involverede 
– både interne og eksterne håndværkere, overholder tidsplanen.  Det er 
dit ansvar, at pladserne fungerer og lever op til de arbejdsmiljømæssige 
standarder, og at kvaliteten på det udførte arbejde er i overensstemmel-
se med projektkataloget og det aftalte. 

Derudover er det dit ansvar, at udfærdige rapporter til projektleder/
ejer om sagernes økonomiske fremdrift, samt sikre dokumentation og 
kvalitetssikring.

Om dig
Du har måske en baggrund som håndværker eller en anden relevant 
teknisk baggrund. Vigtigst er det dog, at du har erfaring fra en lignende 
stilling. Du trives i et arbejdsmiljø hvor der er stort fokus på det hele 
menneske, og hvor samtlige medarbejdere har en god balance mellem 
arbejde og fritid. 

Du har god erfaring med anlægsarbejder inden for spildevand, og du 
trives med en god kombination af både at være bag skrivebordet og i 
marken. Med en sund økonomisk forståelse, ser du dig selv som en am-

bitiøs og målsøgende person, der er åben, udadvendt og tillidsvækkende. 
Du evner at tilrette din kommunikation efter hvem du taler med, og det 
er nemt for dig, at formulere dig tydeligt på skrift.

Derudover forventer vi, at du:
• Har kørekort
• Har god erfaring med word & excel
• Kloakkendskab

Du tilbydes
• En udfordrende og spændende hverdag hvor ikke 2 dage er ens
• En projektafdeling hvor der arbejdes meget på tværs af faggrupper
• En virksomhed i udvikling, hvor du er med til at sikre fremtiden
• En projektafdeling hvor der tages ansvar i en flad organisation
• Flexordning og sundhedsforsikring
• Løn efter kvalifikationer

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Afdelingsle-
der, Plan og Projekt Lars Fisker på tlf.: 4187 6916

Ansøgningsfrist er 20. april 2018

Ansøgningen og CV sendes til lob@guldborgsundforsyning.dk

Guldborgsund Forsyning er en moderne forsyningsvirksomhed, der 
leverer fjernvarme og drikkevand, samt sikrer effektiv afledning og 
rensning af spildevand. Koncernen har 57 ansatte og omsætter årligt 
for ca. 240 mio. kr. Hertil kommer gennemførelse af investeringer og 
renoveringer for ca. 50 mio. kr.

Byggeleder til 
Guldborgsund Forsyning


