
Fra dygtige til bæredygtige

I DIN Forsyning er vi 230 medarbejdere, 

der arbejder målrettet for en bæredygtig 

udvikling. Tidligere var vores øverste mål 

sikker drift. Nu sikrer vi en stabil drift 

samtidig med, at vi omstiller vores forret-

ning til at bidrage til et bæredygtigt sam-

fund. Derfor siger vi, at vi går fra dygtige 

til bæredygtige. 

Rejsen er lige begyndt, og den kræver et 

stærkt hold af medarbejdere, der brænder 

for at arbejde for en mere bæredygtig 

verden.

Vil du med på holdet? 

Læs mere på www.dinforsyning.dk/job

DIN Forsyning, Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N, tlf.: 74 74 74 74, www.dinforsyning.dk/job | Find os på LinkedIn og Facebook

Sammen om en bæredygtig fremtid
Med kunden i centrum bidrager DIN Forsyning gennem dialog og 
samarbejde til en effektiv og bæredygtig håndtering af samfunds-
ressourcerne - inden for drikkevand, spildevand, varme og genbrug.
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Med 2030-strategien ”Fra dygtige til bæredygtige” ønsker 
DIN Forsyning at tage et aktivt ansvar i den grønne 
omstilling. Det kræver viden om nye teknologier, mod til 
at tænke ud af boksen og samarbejde med fl ere parter. 

Jacob Brøndsted Andersen dimitterede som civilingeniør 
i miljøteknologi i 2012 og indledte sin karriere med syv 
år i rådgiverbranchen. Da han blev tilbudt jobbet som 
planlægningsingeniør i DIN Forsynings projektafdeling, 
greb han muligheden for at prøve noget nyt: 

»Som rådgiver kommer man ind og arbejder med nogle 
specifi kke detaljer. Nu sidder jeg i maskinrummet og er 
med hele vejen rundt – fra myndighedernes godkendelse til 
arbejdet udføres af entreprenørerne. Det er en vinkel, som 
var interessant for mig at prøve. En stor del af mit arbejde 
består i at planlægge vores fremtidige investeringer på 
spildevandsområdet. Det er et stort ansvar, at vi sørger for 
at investere kundernes penge på den måde, som giver dem 
mest værdi,« fortæller han. 

LØFTER BLIKKET MOD NYE AMBITIONER
DIN Forsynings vision er fortsat at skabe størst mulig værdi 
for kunderne. Men med den nye strategi ”Fra dygtig til 
bæredygtig” har selskabet valgt at løfte blikket mod nye 
ambitioner om aktivt at begrænse sit negative aftryk på 
omgivelserne, samtidig med at forsyningssikkerheden 
opretholdes.

»Det er ikke let, for der er mange modsatrettede interesser, 
men det er rigtig spændende. Hvordan kan vi udfordre 
”plejer”? Det handler om at udnytte den nyeste teknologi 
og at have mod til at gøre tingene på en ny måde. Vi skal 
have dialog med myndighederne og fi nde kompromiser 
med dem, og vi sparrer med uddannelsesinstitutioner og 
andre forsyningsselskaber for at fi nde de bedste løsninger 
i fællesskab. Vi har fl yttet os meget som virksomhed. Vi er 
mere villige til at tænke ud af boksen, fordi der er opstået 
et behov for, at vi passer bedre på naturen,« slutter Jacob 
Brøndsted Andersen.

Hvordan kan vi 
udfordre ”plejer”?
ANNONCE

OM DIN FORSYNING
DIN Forsyning er ét af Danmarks 
største multiforsyningsselskaber, 
der leverer varme og rent vand og 
håndterer spildevand for tusindvis af 
kunder i Esbjerg og Varde Kommuner. 
I Varde Kommune står DIN Forsyning 
for affald og genbrug.


