TLV-Forsyning ApS
VVS-tekniker til fjernvarme- nærvarme- og vandforsyning
TLV-Forsyning ApS søger en VVS-tekniker til vores team af engagerede medarbejdere, som dagligt sørger
for at sikre en stabil og miljøvenlig forsyning til vores 3.000 fjernvarme- vand- og nærvarmeforbrugere på
Djursland.
Vi søger en VVS-tekniker som kan bistå vores Teknik & Serviceafdeling på 6 mand med de daglige opgaver
i vores 3 andelsselskaber.
TLV-Forsyning ApS udfører udelukkende interne opgaver for vores forbrugere- og samarbejdspartnere.
Vi oplever en meget stor interesse for vores energi- og miljøvenlige tiltag og alternativer, herunder
luft/vand-varmepumper samt fjernvarmeunits og konvertering af nye fjernvarmeforbrugere.
Vi har derfor brug for en medarbejder mere. Så har du erfaring med installation af varmepumper,
fjernevarmeunits og generelle opgaver indenfor forsyningsområdet er det måske lige dig vi søger…
Jobbet er meget afvekslende, men vil primært bestå af energiinstallationer af luft/vand varmepumper til
vores forbrugere på Nærvarmeværket, optimering på fjernvarmeanlæg, samt udskiftning af
fjernvarmeunits og mindre vedligehold på vores 12 vand- og fjernvarme produktionsanlæg på Djursland.
Vores nye medarbejder skal have erfaring som VVS-tekniker med grundlæggende viden og erfaring
omkring varmepumper (luft/vand, væske/vand) samt fjernvarmeanlæg/units.
Har du kølecertifikat er det en fordel, men ikke et krav.
Kan du holde mange bolde i luften, trives du i en hektisk hverdag, og er du tilmed serviceminded og
struktureret, så har vi en spændende stilling til dig her hos TLV-Forsyning ApS.
Du skal have godt humør, og se opgaver som en udfordring fremfor en begrænsning. Du skal også kunne
fungere selvstændigt, ansvarsfuldt og samtidigt have gode samarbejdsevner.
Øvrige forhold:
• Fast fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.
• Du tilbydes attraktive ansættelsesforhold og løn efter kvalifikationer.
Deltagelse i nødvendig efteruddannelse på relevante kursussteder i Danmark må forventes.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Teknisk Servicechef Kristian
Kristensen på tlf. 4048 3346 eller mail kk@tlv.dk.
Ansøgning med vedlagt CV sendes på mailadresse tlv@tlv.dk eller alternativt pr. post til TLV-Forsyning
ApS, Tværvej 11, 8570 Trustrup Mrk. VVS-tekniker.
Ansøgninger skal være TLV-Forsyning ApS i hænde senest mandag den 28. februar 2022 kl. 12.00.
Vi gennemlæser og evaluerer ansøgninger løbende og ansættelsesaftaler vil ligeledes blive afholdt
løbende. Ansøgninger vil blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med selskabets privatlivspolitik.
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