Vil du arbejde med formidling og
grøn omstilling?
Hos VA har vi hvert år cirka 2.000 besøgende på vores genbrugsstation, renseanlæg og vandværk – og vi søger nu en ny medarbejder, der vil være med til at videreudvikle vores skoletjeneste. Du bliver en del af vores
kommunikationsteam, og udover skoletjenesten, kommer du også til at løse opgaver med kommunikation.
Som formidler kommer du til at stå for undervisningen af de cirka 2.000 skolebørn og voksne, der hvert år
besøger vores genbrugsstation, renseanlæg og vandværk. Behovet for relevant undervisning inden for miljøområdet er voksende, og vi søger derfor en person, der både har lyst til selve undervisningen, men også til at
være med til at videreudvikle undervisning, samarbejdsrelationer og undervisningsmaterialer.
Samtidig bliver du en del af vores team for kommunikation og forretningsudvikling, hvor vi er fire medarbejdere. Her kommer du til at deltage i vores øvrige kommunikationsarbejde, der spænder meget bredt – både
internt og eksternt og med korte og længere projekter. Opgaver med eksempelvis nye affaldsordninger stiller
krav om, at vi i højere grad samarbejder med kunder, virksomheder og foreninger. Der er fokus på fællesskab
og inddragelse, og du skal kunne se dig selv være med til at løse den slags opgaver.
Vi er en virksomhed med mange forskellige faggrupper, herunder ingeniører, kontormedarbejdere og håndværkere, og du kommer til at samarbejde med alle i huset. Samtidig er vores virksomhed i forandring: Vi skal
sikre drikkevand til fremtidens generationer, mindske effekterne af klimaforandringerne og arbejde hen imod
en grøn omstilling – og for at løse den opgave har vi brug for fællesskabet og for at være synlige og opsøgende.
Vi søger derfor en person, som:
• Kan lide at formidle budskaber til børn som voksne
• Har erfaring med undervisning og kommunikation
• Gerne har en teknisk tilgang, som kan bidrage til forståelsen af de processer, vi arbejder med
• Kan lide at arbejde projektorienteret
• Kan lide mangfoldigheden i forskellige arbejdsopgaver
• Selv kan få øje på arbejdsopgaverne, agere proaktivt og få ideer til nye tiltag
• Er god til samarbejde, både med kollegaer og eksterne aktører
• Er social og har let til smil
Vi har ikke specifikke forventninger til din uddannelse, men det kan være at du har en pædagogisk eller teknisk baggrund. Det vigtigste er dog, at du brænder for at kommunikere budskaber og gøre en forskel.
Om os:
Vi har vores rod i fællesskabets beslutning om at investere i sundhed og bevarelse af livsgrundlag, at passe
på noget, der er større end den enkeltes behov og ønsker. Dette har ikke ændret sig, men vi står på kanten
af en ny æra, hvor opgaven bliver endnu større, end den var før. Vores vision handler om i fællesskab at bevare vores livsgrundlag. For os som samfund, individer og for planter og dyr omkring os.
Vi er en aktiv spiller i samfundets omstilling til bæredygtighed, og der er især tre store temaer, der sætter
dagsordenen for vores arbejde i de kommende år: Vi skal sikre vores grundvand mod forurening, vi skal
sørge for en bedre udnyttelse af ressourcerne i vores affald, og vi skal afprøve og forfine metoder, som kan
håndtere øgede regnmængder.
Vi er cirka 80 medarbejdere fordelt på seks renseanlæg, to genbrugsstationer, et team for transport af spildevand, et drikkevandsteam, et anlægsteam og administration. Vi tilbyder en arbejdsplads med høj grad af
selvbestemmelse og mulighed for at udvikle sig.

Hør mere om jobbet: Kontakt økonomichef Michael Jørgensen, tlf. 63215510, mail mij@vandogaffald.dk eller kommunikationsmedarbejder Pia Duus Jensen, tlf. 63155504, mail pdj@vandogaffald.dk.
Send din ansøgning senest 22. juni kl. 12 på mail til mij@vandogaffald.dk
Vi holder ansættelsessamtaler den 27. og 28. juni om formiddagen.
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