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Medarbejder til ledningsregistrering, søges til Morsø Forsyning 
 
Vi søger en dedikeret, detaljeorienteret og fagligt stærk medarbejder, som vil være med til at sikre 
vores data på varme- drikkevands- og afløbsledninger. 
 
Morsø Forsyning har stort fokus på vores data og hvordan vi bedst arbejder med dem i vores 
hverdag. Det forudsætter, at tegninger og indlæsninger af ledningsregistreringer håndteres korrekt 
og præcist. Som teknisk medarbejder er du derfor med til at sikre, at vores ledningsdata er korrekt 
og hele tiden bliver vedligeholdt. 
 
Om dit nye job 
 
Dine primære arbejdsopgaver vil være at opmåle, indtegne, indlæse, registrere og genere 
ledningsdata, der kommer ind fra vores drift eller Morsø Forsynings mange anlægsprojekter, som 
projekteres in-house, hvilket betyder, at du bliver en del af processen fra start til slut. Opgaverne 
løses i DanVandGraf, DanDasGraf og Varmegraf. 
 
Du vil have en koordinerende rolle ift. at sikre at alle data kommer ind og sikre at vores databaser 
er opdaterede. 
 
Sammen med dine kollegaer i Projektafdelingen, vil du besidde en vigtig viden om hele 
forsyningens aktiver og derfor vil du, helt naturligt, også have vigtig og jævnlig kontakt med vores 
samarbejdspartnere, andre kollegaer og kunder, som har behov for data eller kort. 
 
Om dig 
 
Vi forventer, du har en uddannelse som teknisk designer, konstruktør eller anden relevant 
uddannelsesretning samt et godt kendskab til GIS og geodata. Du har erfaring med tekniske IT-
løsninger, og du interesserer dig for udvikling samt digitale løsninger. 
  
Du trives i en organisation, hvor du både kan arbejde selvstændigt og være opsøgende i forhold til 
samarbejde og sparring med kollegaer. 
  
Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor medarbejderen har lyst til at gøre en forskel, sætte dagsordenen 
med sin viden og sit talent, samt mulighed for at udvikle sig fagligt og personligt i en 
udviklingsorienteret organisation. Samarbejde sker på tværs af hele organisationen, og du får 
mulighed for at arbejde i et dynamisk og uhøjtideligt miljø. Vi arbejder ud fra værdierne: Tillid, 
ansvarlighed, trivsel, glæde og dialog. 
 
Vi er en mindre organisation med 24 dedikerede medarbejdere. Derfor forventes det også, at du er 
fleksibel og bidrager med løsning af de daglige opgaver som f.eks. kundehenvendelser og andre 
opgaver som opstår i hverdagen. 
   
Vi tilbyder dig 
 
At være en del af en arbejdsplads, hvor trivsel prioriteres højt og hvor vi tror på at, en tilfreds 
medarbejder er en effektiv medarbejder. Vi har også stor fokus på at alle vores medarbejdere skal 
udvikle sig i eget tempo og derfor er der gode individuelle muligheder for faglig- og personlig 
udvikling. 
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Sammen med dine kollegaer, i afdelingen, får du stor indflydelse på Morsø Forsynings udvikling 
indenfor datahåndtering og du bliver en del af en arbejdsplads med et højt fagligt niveau og 
masser af imødekommende og engagerede kollegaer, der omgås hinanden i en uformel tone. Der 
er fokus på at skabe langtidsholdbare og bæredygtige løsninger – som passer til den størrelse vi 
er. Du er derfor selv med til at forme din dagligdag. 
 
En stilling på 37 timer, flexordning, sundhedsordning, løn efter kvalifikationer og øvrige 
ansættelsesvilkår efter Industriens Funktionæroverenskomst. Tiltrædelse snarest muligt. 
 
Ansøgning og det praktiske 
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning og CV hurtigst muligt på; job@morsoeforsyning.dk. Alle 
henvendelser behandles fortroligt og med diskretion. 
 
Ansøgningsfristen er d. 25. januar 2021 og vi indkalder til samtaler løbende. 
 
Vil du gerne vide mere om stillingen, kan du kontakte Direktør Vivian Søndergaard på tlf. 
20457201. 
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