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1. Kort beskrivelse af rollen
Driftslederen skal deltage i vandværkets bestyrelsesmøder og give referat om den daglige drift.
Driftslederen har døgnvagt 365 dage om året minus ferie.
2. Hovedansvarsopgaver
Den daglige drift starter med at aflæse PC’en fra det sidste døgns drift
Sende kort til de entreprenører der søger gravetilladelse
Svare på diverse mails
I sommer halvåret skal der klippes græs efter behov og klippes kanter
Klippes hæk 2 gange, rives sammen og køres på fyldpladsen
Indkørsel holdes ren for ukrudt samt fliserne omkring vandværket og diverse bede holdes rene
Der skal findes stophaner, hvis forbruger eller VVS folk ikke kan finde stophanen ved en parcel
Der skal lukkes for vandet, hvis der ikke er betalt efter diverse rykkere
Der skal males sokkel en gang om året og maskinhal efter behov
Der skal holdes rent inde på vandværket med gulvvask, tørres støv af og alle komponenter tørres af
Boringer efterses, vaskes af og tørres af, gulvet males efter behov
De 2 trykstationer efterses, holdes rene og gulvet vaskes. Motorer tørres af, gulvet males efter behov
Hver 14. dag skylles trykstation ved Dong igennem
Der skal tages vandprøver mindst 4 gange årligt, hvor driftsleder er til stede
Ved rørsprængninger skal driftsleder sørge for folk til at grave og vvs folk til at reparere og selv være
til stede
En gang årligt laves der service på hele vandværket af Vand-Schmidt
En gang årligt laves service på rentvandspumperne af Grundfos
En gang årligt er der besøg af kommunen
Der holdes kontakt til vores håndværkere: Skærbæk Smede- & Maskinværksted, Jørgen Suhr,
Asperup El, Snedkermesteren Flemming Tømrer, Per Graversen og DME Holstebro
Hvert andet år laver Bjeld og Lauridsen termografi
Når sommeren er forbi sendes havetraktoren til service hos Ingvard Madsen
Når nattefrosten sætter ind skal der tændes for varmen i de to boringer og de to trykstationer
Når der kommer sne, skal der ryddes, så der er adgang til vandværket
Driftsleder deltager i diverse møder og holder formanden orienteret om den daglige drift.

3. Særlige kvalifikationer for jobbet
Det vil være en fordel at være uddannet VVS mand eller lignende
Mine egen kvalifikationer for jobbet er 23 år i bestyrelsen, hvor jeg afløste den tidligere bestyrer
Har deltaget i tre dags kursus for vandværksdrift i FVD Certifikat Driftskursus.
4. Beslutningsmandat / Autorisation i Vandværket
Beslutningsmandat for den daglige drift
5. Øvrig information

