
 

  

    

Teknisk medarbejder til Læsø Forsyning A/S 

Læsø Forsyning A/S søger en medarbejder med tiltrædelse pr. 1. april 2021. 

Læsø Forsyning A/S er en multiforsyningsvirksomhed med 12 ansatte, fordelt på administration, 
renovation, elnet, vand/spildevand samt fjernvarmeforsyning. 

Arbejdsområdet vil primært ligge i forsyningsgrenen renovation, hvor hovedopgaven bliver afhentning 
af dagrenovation. 

Udover indsamlingsordning for husholdnings- og erhvervsaffald består arbejdsområderne i Læsø 
Renovation ApS desuden af drift af vores Genbrugsplads.   

Der er i januar 2021 startet en ny affaldsindsamling på Læsø, hvor der bliver sorteret i forskellige 
fraktioner, som nu skal indsamles særskilt.  

I perioder kan der være brug for, at du kan hjælpe til på Genbrugspladsen med almindelig drift af 
pladsen, som også indebærer kørsel med minilæsser, rendegraver og evt. andre maskiner.  

Der kan også forekomme andet forefaldende arbejde i Læsø Forsynings regi. 

Der vil være udsving i arbejdstiderne hen over året, da der om sommeren er mere affald end om 
vinteren. Fra påske og frem til efterårsferien kan der forventes lange arbejdsdage, og specielt i 
højsæsonen kan dagene blive lange og måske indebære toholdsskift.  

Arbejdstiden, ferie og arbejdsopgaver planlægges i samarbejde med ledelsen. Som udgangspunkt 
skal de to personer, der er centrale på renovationsbilen, selv få planlægningen til at gå op med ferie 
og afløse hinanden.  

Vi forventer: 

• Du har kørekort til lastbil og har de beviser, som hører til. Ellers skal du være indstillet på at 
tage et lastbilkørekort og de dertil hørende beviser.   

• Du kan arbejde selvstændigt. 

• Du er god til kundekontakt. 

• Du er mødestabil. 

• Du er god socialt og er en god kollega, der er villig til vidensdeling. 

• Du har øje for optimeringspotentiale i dit arbejde med henblik på at løse opgaverne effektivt og 
minimere arbejdstiden.  

Vi tilbyder: 

Et fast job ved Læsø Forsyning A/S, hvor vi sætter en stor ære i at løse alle vores mange 
arbejdsopgaver til vores kunder.  
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Ønsker du yderligere information om jobbet, kan du ringe til forsyningen: 

Hanne 9621 3034  

Tue på 2022 4979 

Finder du vores jobopslag interessant, og ønsker du at være en del af vores team, så send en skriftlig 
ansøgning med relevante oplysninger senest den 21. februar 2021 til: 

Læsø Forsyning A/S, Gammel Kirkevej 6 B,  9940 Læsø, e-mail forsyning@laesoe.dk – mrk. ”Teknisk 
medarbejder forsyningsselskaberne”. 

Vi ser frem til at høre fra dig. 

Venlig hilsen 

Læsø Forsyning A/S 
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