
Kunne du tænke dig at starte din karriere hos 
Guldborgsund Forsyning A/S?

Et valg der vil åbne nye døre for dig i dit arbejdsliv – 
et valg fyldt med muligheder, personlige- og faglige 
udfordringer, spændende oplevelser og tryghed. 
Vi tilbyder dig en læreplads i forbindelse med en 
uddannelse der starter med grundforløb d. 11. april 
2023.
Hos os er du selv med til at sætte grænserne for 
hvad du kan. Så længe du har lysten, viljen og gåpå-
modet, giver vi dig mulighederne. 
Stillingsbeskrivelse 
Du vil få en bred og alsidig uddannelse, samt praktik 
i alle vores 3 driftsselskaber og får derfor praktisk 
erfaring med alle vores produktionsenheder: 

• Spildevandshåndtering i ledningsnet og på ren-
seanlæg
• Leverance af drikkevand 
• Distribution af fjernvarme

Her vil du blive budt på spændende, selvstændige 
og varierende opgaver, og vil således få kendskab til 
forskellige typer af drifts- og vedligeholdelsesopga-
ver. Du vil i hver afdeling få en mentor, der støtter og 
vejleder dig, og sikrer at du får en grundig introduk-
tion til dine arbejdsområder, med udgangspunkt i en 
praktikplan.

Om dig
Du har stor interesse for forsyningsområdet og 
matcher begreberne modenhed, ordenssans, 
gåpåmod og godt humør. Du er nysgerrig af 
natur, trives med forandringer og har lyst til at 
lære. Du er ikke bange for at tage initiativ og 
kan både arbejde selvstændigt og i teams. Du 
har digitale kompetencer og er parat til at yde 
service af høj kvalitet. 

Hvilke krav stiller vi dig?
Du har enten gennemført:

• 9. eller 10. klasse med 02 i matematik og  
dansk 
• Ansøgere over 25 år skal være forberedt på 
at gennemføre en realkompetencevurdering 
fra en erhvervsskole, der kan danne grundlag 
for en fastsættelse af uddannelsens længde. 
Se nærmere omkring adgangskrav her (http://
www.uddannelsesnaevnet.dk)

Ansættelsesvilkår 
Uddannelsen veksler mellem praktik- og skole-
forløb.
Du ansættes på fuld tid, svarende til 37 timer om 
ugen inkl. frokost.
Løn i henhold til overenskomst mellem 3F og KL.

Har du spørgsmål til stillingen eller uddannelsen, 
kan du kontakte:

• HR, Berit Nissen på 4187 6922
• Produktionschef, Carsten Jacobsen på 
4187 6941
• Lærepladskonsulent ZBC, Rikke Petersen på 
4132 4001

Ansøgningsfrist er 1. marts 2023
Motiveret ansøgning og evt. kortfattet CV sendes 
til hr@guldborgsundforsyning.dk mrk. procesope-
ratørelev.

Vi vil løbende afholde samtaler.  

Behandling af dine oplysninger 
Persondatapolitik til ansøgere og rekruttering

Vi glæder os til at høre fra dig.

Guldborgsund Forsyning søger

PROCESOPERATØR-LÆRLING 
Om Guldborgsund Forsyning

Guldborgsund Forsyning A/S er en moderne 
forsyningsvirksomhed, der leverer fjernvarme 
og drikkevand, samt sikrer effektiv afledning og 
rensning af spildevand. Vi er pt 53 ansatte fordelt 
på to afdelinger. Vores administration og kun-
deservice ligger på Gaabensevej 116 i Nykøbing 
Falster og huser ca. 20 medarbejdere. Vores 
produktion og projektafdeling ligger på Englands-
vej 21 ligeledes i Nykøbing Falster. 
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