Er du parat til at tænke ud af
boksen og vil du være med til
at finde nye veje i en branche,
der er i rivende udvikling?
Så er du måske den projektingeniør, der skal indgå i et team
af dygtige og motiverede medarbejdere.
Du tilbydes et bredt ansvarsområde,
hvor dine opgaver bl.a. bliver:
• Projektering af anlægsarbejder med
vandforsynings- og afløbsledninger,
hvor klimatilpasning m.m. indtænkes
• Projektledelse af dine projekter fra
start til slut
• Budgettering og opfølgning på økonomi og tidsplan i dine projekter
• Koordinering af vand- og anlægsarbejder i tæt samarbejde med eget
tilsyn og entreprenører
• At sikre dialog og inddragelse af kunder og øvrige interessenter.

Det forventes at have en faglig baggrund som ingeniør, og at du har kendskab til branchen.
Desuden lægges der vægt på, at du har:
• Erfaring som projektleder ved større
anlægsprojekter
• Erfaring med planlægning, projektering og udbud
• Kendskab til tilsyn med anlæg af
vandforsynings- og spildevandsanlæg. Gerne indenfor ledninger, pumper og anlæg
• Kendskab til Microstation – herunder
DanVandgraf og DanDasgraf.
Du mestrer selvstændig problemløsning og har samtidig gode samarbejdsevner, for de projekter du får
ansvaret for er komplekse og har
mange kontaktflader. Derfor kan du
også bevare overblikket i større sammenhænge og samtidig have sans

Provas er i dag en virksomhed med 73 medarbejdere. Provas står for levering af rent drikkevand,
transport og rensning af spildevand, afhentning
af dagrenovation og drift af tre genbrugspladser.
Man har gennem arbejdet med vand, affald og
spildevand et stort ansvar for vores miljø og sikring af, at naturens ressourcer også kan være til
glæde for fremtidige generationer. Læs mere om
os på www.provas.dk.

for detaljen, når der til tider er mange
bolde i luften.
Du kommer til at indgå i vores projektafdeling, som er et team af dygtige projektingeniører, projektmedarbejdere,
tilsynsførende og planlæggere. Teamet
består af 16 medarbejdere, der hver
dag arbejder på at sikre kommende
generationers vand- og spildevandssystemer.
Omgangstonen er uhøjtidelig og der
lægges stor vægt på at der er plads til
et godt kollegialt arbejdsmiljø. Løn og
ansættelsesvilkår forhandles individuelt efter kvalifikationer.
Har du mod på nye udfordringer, og har
du forudsætningerne for at løse opgaverne, så send din ansøgning mærket
”PI11-14” til job@comentum.dk.
Har du spørgsmål er du velkommen til
at kontakte os på telefon 73 62 90 00.
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