
Laborant/Miljøtekniker ved Syddjurs Spildevand A/S 

Syddjurs Spildevand søger en laborant, miljøtekniker eller tilsvarende til analyser, tilsyn og 
procesoptimering af renseanlæg i Syddjurs Spildevand i en 30 timers stilling. 

Profil: 

Stillingen kræver stor selvstændighed og evne til at planlægge egen hverdag.  Du skal selv tage 
initiativ til arbejdsopgaver og tilrettelægge din egen arbejdsdag i samarbejde med kollegerne. Du 
skal indgå i fællesskabet med løsning af opgaver, være aktiv omkring optimering af processerne i 
renseanlæggene og anvendte tilsætningsstoffer. 

Vi forventer at der i fremtiden kommer krav til reduktion af lattergas, miljøfremmede stoffer mv, 
hvor du vil komme til at spille en vigtig rolle. 

Du er formodentlig uddannet laborant, miljøtekniker eller lign. med erfaring indenfor det kemiske og 
biologiske område. 

Vi forventer, at du går til opgaverne med godt humør, og bidrager til det gode arbejdsmiljø i 
dagligdagen. 

Arbejdsopgaver: 

Primære opgaver vil være: 

 Tage analyser og mikroskopere 
 Lovpligtig indmelding i PULS 
 Opsyn med overholdelse af grænseværdier og reaktioner udenfor det normale. 
 I samarbejde med Driftsleder lægge analyseplan og tilrette ved forsøg eller problemer. 
 Deltage i forsøg på renseanlæggene 
 Leverandørkontakt (analyser og kemikalier) 
 Ansvar for Kemidatabasen 
 Indmelding til Benchmarking  
 Beregne og indmelde spildevandsafgifter  

Øvrige opgaver der kunne være aktuelle, vil være: 

 Myndighedskontakt. Deltage i virksomhedsgruppen, anmelde overskridelser (overløb mm) 
 Medvirke ved problemløsninger for driften i relation til processer, deltage i rensegruppen 
 Rundvisninger på renseanlæg 
 Databehandling/analyse i relation til renseanlæg. 

Placering: 

Mødestedet bliver de 2 drifts steder Boeslum Renseanlæg Trojavej 74A, Ebeltoft og Mørke 
Renseanlæg Skaføgårdsvej 3B, Mørke, efter aftale.  

 

Kompetencer: 



 Erfaring med at tage analyser og analysere resultater   
 Kendskab til renseprocesser vil være en stor fordel 
 Kendskab til kemiske reaktioner omkring processerne i renseanlæg, ledninger og bassiner  
 Flair for tal og databehandling. 
 Kørekort. 

 

Personlige egenskaber: 

 Erfaring med analyser og opfølgning et krav. 
 Selvstændig, evner at planlægge og disponere over egen tid. 
 God til kommunikation, evner at lytte. 
 Systematisk, evner at arbejde struktureret. 
 God til at bevare overblikket. 

 Humor og godt humør. 

Vi tilbyder deltagelse i et spændende, dynamisk og tværfagligt sparrings- og arbejdsteam på 34 
medarbejdere, hvor der er gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Et arbejdsmiljø, der er 
præget af engagement, travlhed og en uhøjtidelig omgangstone, og som arbejder seriøst og 
målrettet med opgaverne. Frihed til selv at tilrettelægge sin dagligdag. Gode 
uddannelsesmuligheder. 

Da vi gerne venter på den rigtige medarbejder, er ansættelse efter aftale. 

Praktiske oplysninger om stillingen fås hos Driftsleder Kathrine Eduard på tlf. 87 53 10 37 eller 60 
12 39 20 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til relevant overenskomst og principperne i Ny løn. Vi følger de 
offentlige overenskomster. 

Har du lyst til at være med til at udvikle Syddjurs Spildevand A/S så send din ansøgning på mail til: 
ke@syddjursspildevand.dk inden 1. marts 2020. 


