Planlægningsingeniør
Overordnet projektplanlægning
For vores kunde, der er et af de førende multiforsyningsselskaber i Syddanmark, søger vi en
Planlægningsingeniør, der i samarbejde med de øvrige kolleger i afdelingen skal stå for den
overordnede planlægning af renoverings- og udviklingsopgaver af ledningsnettet. Der er tale om en
opnormering af området.
I jobbet får man et særligt ansvar for den overordnede planlægning og den dokumentation, der
danner beslutningsgrundlag for prioriteringen af de opgaver der skal igangsættes. Du vil indgå i et
tæt samarbejde med dine kolleger, og det er målet at skabe en rød tråd fra den overordnede
planlægning til den fysiske udførelse af projekterne.
Du er uddannet ingeniør inden for bygge og anlæg. Du har erfaring med overordnet planlægning
indenfor håndtering af vand og spildevand. Din faglige viden er opdateret, og du vi i løbet af relativ
kort tid kunne arbejde selvstændigt med din del af opgaven. Herudover har du erfaring med at
indgå i dialog med mange forskellige interessenter – herunder myndigheder og rådgivere – og du
har indsigt i og forståelse for de udførende processer. Som bindeled mellem planlægningen og
projektudførelsen vil det være en fordel, hvis du har erfaring med projektledelse.
Du er analytisk og logisk velbegavet, og du er selvigangsættende og ambitiøs. Du kan tage ejerskab
for ønsket om, at være blandt de førende indenfor området. Du evner at omgås mennesker på alle
organisatoriske niveauer, og du kommunikerer ubesværet også om komplekse emner. Du har en
god økonomisk indsigt og forståelse. Du evner at have mange bolde i luften uden at miste
overblikket, og du har en høj stresstærskel. Du løser dine opgaver på en struktureret måde, og du
kan både arbejde selvstændigt og indgå som en del af et team.
Du tilbydes et spændende og udviklende job, i en virksomhed der er kendetegnet ved et godt
arbejdsmiljø. Ambitionsniveauet er højt, og der er tale om en branche der undergår store
forandringer – og flere er på vej. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles individuelt efter
kvalifikationer.
Har du mod på nye udfordringer, og har du forudsætninger for at løse denne opgave, så send din
ansøgning mærket ”PI-0714” til job@comentum.dk. Har du spørgsmål til jobbet der du velkommen
til at kontakte os på tlf. 73 62 90 00.

