
 
  

            Er du vores nye Net-assistent? 
 

  

 

 

 

Hos Sønderborg Varme bidrager vi til den grønne omstilling ved at udnytte vores eksisterende 

anlæg og ledningsnet bedst muligt, og ved at udbrede fjernvarme til nye områder.  

Som vores nye medarbejder får du en vigtig rolle i den proces, da dine primære opgaver bliver at 

servicere vores samarbejdspartner med materialer, oprydning, koordinere mindre renoverings-

projekter samt udføre årlig service på alle ventilbrønde.  

Hovedopgaver:  

• Klargøring, udbringning og oprydning af fjernvarmekomponenter på vores anlægsprojekter i 

forsyningsområdet. Kørsel med 12 meter rør-trailer samt kørsel og udrulning af fleksible 

stikledninger via pex-vogn trailer.  

• Tilsyn og assistance på anlægsprojekter og ledningsnettet. Vedligeholdelsesopgaver på 

ledningsnettet, herunder håndtering og styring af akutte ledningsbrud.  

• Ansvarlig for årlig vedligeholdelse af ventilbrønde, samt lager af prærør og fittings. 

 

Kvalifikationer:  

• Relevant erfaring fra f.eks. entreprenørbranchen herunder gerne med maskingravning. 

• Erfaring fra fjernvarmebranchen og materialekendskab (prærør/muffer) samt kursusbevis 

indenfor ”Varmt arbejde” og ”Vejen som arbejdsplads” vil være en fordel, men ikke en 

betingelse. 

• Arbejder selvstændigt og ansvarsfuldt, er serviceminded, har gode samarbejdsevner samt 

godt humør. Kan bevare kontrollen og overblikket ved f.eks. uplanlagte nedbrud på 

ledningsnettet. 

• Kan anvende IT på brugerniveau, og har flair for brug af tablets til registrering og 

rapportering.  

• Har gyldigt kørekort min. kat. BE, og gerne kat. CE. 

 

Du kommer til at arbejde sammen med et team af 48 engagerede kolleger, som du kan sparre med 

omkring såvel praktiske som tekniske forhold. 

Da du skal betjene forbrugere indenfor Sønderborg Kommune, forventer vi du har et udbredt 

lokalkendskab i kommunen. For at komme i betragtning til stillingen skal du være bosat maksimal 

25 km fra Nørrekobbel 54, 6400 Sønderborg, og skal kunne være fremme inden for maksimal 30 

minutter.  

Vi har velordnede ansættelsesforhold med en ugentlig arbejdstid på 37 timer inkl. frokost, men der 

må forventes overarbejde. 

Ønsker du at høre mere om stillingen, kan du henvende dig til afdelingsleder Jan Due Kristensen 

på tlf. 5127 3524. 

Ansøgningsfrist er 15. aug. 2020. Ansøgningen sendes til jdk@sfjv.dk.  

Vi glæder os til at høre fra dig.   

Sønderborg Varme A/S, Nørrekobbel 54, 6400 Sønderborg, Tlf. 73 43 50 00 

 

 

Sønderborg Varme A/S er et forbrugerejet andelsselskab med over 12.800 

andelshavere, fordelt på Dybbøl, Kær, Sønderborg, Gråsten, Egernsund, 

Vollerup, Kirke Hørup og Høruphav. 

 


