
Medarbejder )l RVV a.m.b.a. 

RVV a.m.b.a. leverer vand og 0ernvarme 1l ca. 18.000 mennesker i og omkring Rønne. Vi er ejet af vore kunder, der 
alle er andelshavere. 
Vandet indvindes på vore tre vandværker, og 0ernvarmen leveres 1l vores distribu1onsnet af Beof, Bofa og vores egen 
varmecentral.  
Vi er 13 medarbejdere, der hver dag sørger for, at vand og varme leveres 1l vore andelshavere.    

S"llingen 

RVV a.m.b.a. søger en montør 1l driE af vand- og varmeforsyningen. 

RVV a.m.b.a. er hovedsagelig en driEsorganisa1on, men med en række store eller mindre projekter. Det kan være 
forskellige projekter relateret 1l vandværkets boringer og ledningsnet, 0ernvarmens distribu1onsnet, eller samarbejde 
med 0ernvarmens leverandører.  

Vi søger derfor en person, der udover at have de prak1ske færdigheder, der er brug for ved driE af et varme- eller 
vandværk, er i stand 1l at planlægge opgaver af mere projektag1g karakter. Samt eEerfølgende stå for at udføre det 
prak1ske arbejde, enten selv eller via 1lkøbt hjælp.  

Du vil skulle deltage i en vagtordning, hvor du hjemmefra vil kunne overvåge vores produk1ons- og distribu1onsnet. 
Ved rørbrud eller fejl i øvrigt, kan du få en ak1v rolle. 

Base bliver RVV’s lokalitet i Rønne, men meget arbejde foregår over hele Rønne by, samt på vore vandværker.  

RVV er kendt for en stabil driE, god vandkvalitet, og lave varmepriser. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at deKe fortsæKer 
og dit bidrag i løbet af 2021 bliver meget vig1g. 

Vi søger derfor en medarbejder med en bred baggrund og lyst 1l at arbejde både selvstændigt, og sammen med vore 
øvrige medarbejdere.  

Dine kvalifika"oner 

- Du har en uddannelse som f.eks. smed, vvs-tekniker, blikkenslager, elektriker eller lignende. 
- Du har en prak1sk 1lgang 1l opgaverne, og er i stand 1l at se løsninger på problemerne. 

-  Du må gerne have erfaring fra en forsyningsvirksomhed eller med SRO-anlæg, men er ikke et krav. 
- Du har kendskab 1l IT 
- Du er god 1l at planlægge og fuldføre opgaver. 
- Du er serviceminded og kundeorienteret. 
- Du har kørekort. 

Vilkår 

Der 1lbydes en fuld1dss1lling med løn eEer aEale. 
Dit arbejdssted bliver RVV a.m.b.a. Sandemandsvej 1A, Rønne. 
Tiltrædelse, hur1gst muligt. 

Ansøgning 

Evt. spørgsmål 1l s1llingen kan reKes 1l: 
Frits Jørgensen, tlf.: 26350173 eller Søren Schov tlf.: 26350171. 

Ansøgningen sendes 1l: 
RVV a.m.b.a 
Sandemandsvej 1A 
3700 Rønne 
AK.: Erik Steen Andersen 
mrk. Ny medarbejder
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