
Broager Fjernvarme & Vandværk søger 
Driftsassistent 
Vil du være med til at forsyne ca. 3.000 forbrugere i Broager med 
vand og varme?

Som driftsassistent bliver du en del af et engageret team, der sørger for varme 
og vand i Broager samt vand i omkringliggende landsbyer. Du vil få mange for-
skellige opgaver, såsom at bistå ved service eller selv udføre dem, og føre tilsyn 
på vores centraler og hos forbrugerne.

I løbet af en typisk arbejdsdag har du tæt samarbejde med resten af teamet. 

Opgaverne kan bl.a. være: 
•  Lede og hjælpe eksterne håndværkere og reparations-arbejdere.
•  Sikre og udføre forebyggende vedligehold og følge op på opgaver i marken.
•  Drift af gasmotorer, gaskedler, varmpumpe og solvarmeanlæg.
•  Indgå i en vagtordning hver fjerde uge.
•    Arbejde med vedligeholdelsessystem og sørge for rapportering af status og  

hændelser.
•  Små administrative opgaver, ledningsregistrering og målerrapportering.
•  Daglige runderinger.

Vores forventninger til dig
•  Du har en håndværksmæssig uddannelse inden for metal eller el-området.
•    Du har procesforståelse, gerne med kendskab til SRO-anlæg.
•  Du har overblik, er engageret og ansvarsbevidst.
•  Du har gode kommunikative evner, og er serviceminded, ærlig og tillidsvækkende.
•  Du er indstillet på at lære nyt og deltage i relevante kurser.
•  Du bor max 15 minutters kørsel fra værket.
•  Du har som minimum B-kørekort.

Vi tilbyder
Vi tilbyder dig et spændende og udfordrende job i et uformelt arbejdsmiljø, hvor 
der er en positiv og humoristisk omgangstone. Ansættelsesvilkår og løn efter 
kvalifikationer.

Kontakt 
Vi har brug for dig snarest. Send din ansøgning, dit CV og evt. relevante papirer til 
os på mail: post@broager-fjernvarme.dk senest den 17. december 2021.
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte driftsleder Michael 
Kurth på tlf. 2361 5110.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Broager Fjernvarme er et forbrugerejet andelsselskab med ca. 1.420 for-
brugere. Opvarmning af fjernvarmevandet foregår i dag på en varmepum-
pe, (70%) solvarme (20%) og resten på enten gasmotor eller gaskedler. 
Besøg os på www.broager-fjernvarme.dk.

Vandværket er også et forbrugerejet andelsselskab med ca. 1.700 forbru-
gere. I år etablerer vi nye boringer, således vandværket er fremtidssikret 
mange år frem.
Besøg os på: www.broager-vandvaerk.dk.
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