LAR-/Klimakonsulent
Kan du gentænke byrummet
med klimaet in mente?
Kan du gentænke byrummet og skabe løsninger, der
både imødekommer rummets brugere og behovet
for afledning eller opsamling af regnvand? Har du
samtidig pondus til at præsentere dine idéer overfor
vores ingeniører, leverandører og kunder? Så er det
dig, vi leder efter til en nyoprettet stilling som LAR-/
Klimakonsulent.
Baggrunden for den nye stilling er, at
Provas sammen med Haderslev Kommune
har en ambition om at, implementeringen
af spildevands- og klimatilpasningsplanerne skal gå hånd i hånd med den arkitektur nærmiljøet har. På den måde ønsker
man proaktivt at søge dialog med borgere,
foreninger og erhvervslivet omkring hensigtsmæssige løsninger på afledning og
tilbageholdelse af regnvand, forståelse af
havvandets påvirkning, forståelse af
grundvandsspejlets indvirkning osv.
Vi forestiller os, at du med en baggrund
som Landskabsarkitekt eller tilsvarende
kan udfordre os og komme med de løsningsforslag, der gør, at vores klimaindsats
skaber værdi for hele lokalsamfundet.
Den kreative vinkel efterlyser vi også i de
konkrete opgaver, der kunne være:

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 Provas på www.provas.dk.

• Vi skal på baggrund af en risikobaseret
analyse aktivt udsøge ejendomme og
områder som er særligt udsat i forbindelse med skybrud, havvandstigninger og
andre effekter af klimaforandringerne.
Herefter rådgiver vi vores kunder om,
hvilke løsninger, der vil være bedst at
anvende i lokalområdet og evt. bistå med
den indledende projektering. Dette skal
sikre at lokale klimaprojekter bliver gennemført

Du vil blive en ny, kreativ vinkel i en virksomhed, hvor vi hele tiden stræber efter at
udvikle os og lave de bedste løsninger for
alle vores interessenter. Idet der er tale om
en nyoprettet stilling, vil du få stor indflydelse på indholdet. Udgangspunktet er at
du skal være en markant forhøjelse af serviceniveauet på området og bidrage til at
nå de mål, der er beskrevet i spildevandsog klimatilpasningsplanen.
Du får reference til Projektchefen.

• Analyser af klimadata, herunder at iværksætte initiativer som giver et bedre datagrundlag end det nuværende. Sparring
med Haderslev Kommunes byudviklere
ift. udvikling af byområder

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.

• Samarbejde med leverandører og producenter om test af nye løsninger
• Gennemførelse af en interessentorienteret informationsindsats for LAR og lignende aktiviteter i Haderslev Kommune,
herunder løbende afholdelse af informationsmøder. Hensigten er at udvikle en
mere effektiv kommunikation til borgerne, således at klimaindsatsen i hele Kommunen øges

Har du mod på nye udfordringer, og har du
forudsætningerne for at udfylde rollen, så
send din ansøgning til job@Comentum.dk
mrk. ”LBA-0415”. Har du spørgsmål til jobbet er du velkommen til at kontakte os på
telefon 73 62 90 00.
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