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Medarbejder til spildevandsteamet  
Rebild Kommune er en attraktiv bosætningskommune, hvor vi oplever en stigende befolkningsudvikling og 
efterspørgsel efter nye boliger. Vi har derfor primært fokus på bosætning og erhvervsudvikling samt at in-
tegrere FN’s verdensmål og bæredygtighed.  
 
Da vi i spildevandsteamet samtidig med spildevandsplanlægning, klimatilpasning, separatkloakering, ned-
sivnings -udlednings- og tilslutningstilladelser, m.v., også skal gennemføre arbejdet med forbedret spilde-
vandsrensning i det åbne land, mangler vi en kollega, som har lyst og mod til at tage fat på dette spænden-
de område.  
 
Vi kan tilbyde dig mulighed for faglig udvikling og engagerede kollegaer at sparre med. Vi lægger vægt på 
samarbejde og vidensdeling. Team Spildevand er et team med godt sammenhold og god stemning, hvor der 
er plads til højt humør.  
 
Vi søger en kollega, som:  

• Har en relevant uddannelse  
• Har flair for og erfaring med spildevandshåndtering, gerne med kommunal erfaring  
• Har forståelse for vores grundvilkår som en politisk organisation  
• Kan koordinere og samarbejde både internt og eksternt  
• Har gode evner for mundtlig og skriftlig kommunikation 
• Har gode IT-kompetencer  
• Sætter en ære i at levere kvalitet og resultater til tiden  
• Er imødekommende, god til relationer og bærer rundt på en stor portion god energi, som du gerne 

deler ud af.  
 
Det vil være en fordel hvis du også har indsigt i andre af Team Spildevands opgaver og et bredt kendskab til 
Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen.  
 
Da vores arbejdsopgaver er spredt over hele kommunen, er det nødvendigt at du har kørekort.  
Vi har tjenestebiler til rådighed i arbejdstiden, så det er ikke et krav, at du også har bil. 
 
Stillingen  

• Der er tale om en projektansættelse med udløb ultimo 2022. Stillingen er på 37 timer pr. uge og 
med gode muligheder for fleksibilitet.  

• Forventet opstartstidspunkt er 1. august 2021 eller snarest derefter.  
• Arbejdsopgaverne vil primært være indenfor spildevand i det åbne land, men der vil også blive mu-

lighed for at byde ind på de øvrige opgaver, som løftes i teamet.  
• Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.  

 
Hvem er vi  
I Center Natur og Miljø er der højt til loftet og en uformel omgangstone. Center Natur og Miljø består af 35 
medarbejdere inkl. centerchef fordelt på 6 teams, som varetager myndighedsopgaver inden for natur, 
vandløb, grundvand, affald, virksomhed og spildevand samt landbrug.  
Vi er fysisk placeret i administrationsbygningen i Nørager.  
Center Natur og Miljø har et nært samarbejde med de øvrige centre i kommunen, ligesom vi samarbejder 
med borgere og erhverv i Rebild Kommune.  
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Yderligere information  
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte centerchef Claus Riber Knudsen på 
crkn@rebild.dk / 99887631 eller spildevandsmedarbejder Troels Madsen på trma@rebild.dk / 99887662 
 
Ansøgningsfrist  
Ansøgningen skal være os i hænde senest den tirsdag d. 1. juni 2021, klokken 8.00.  
Samtaler vil finde sted i uge 23. 
Du skal søge via vores rekrutteringssystem på rebild.dk -> Ledige stillinger. 
 
1 jan 2020 er Rebild kommune en røgfri kommune ---  
Kommunen ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed, og opfordrer derfor alle kvalificerede og inte-
resserede uanset alder, køn, religion, handicap og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen 
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