
Viden og forståelse er afgørende i 
fundamentet for gode vaner. Derfor 
er formidlingen til vores knap 75.000 
kunder meget vigtig for os i Sønderborg 
Forsyning. 

Centralt i vores formidling står 
Formidlingscenteret Sonforce. Herfra 
tilbyder vi spændende undervisnings-
forløb for børnehavebørn og skoleelever, 
hvor vi med sjove læringsaktiviteter 
gør børnene klogere på affald, genbrug, 
vand og spildevand. Vi går i dialog med 
områdets foreninger, vi stiller gerne 
op til lokale arrangementer - og vi er 
synlige ved begivenheder, som f.eks. 
Kulturnatten.

Om jobbet
Som vores formidler står du i spidsen 
for Sonforce. Du er den synlige, krea-
tive, opsøgende og udførende kraft, 
som samler input til nye events og 
kampagner overalt i vores organisation.
Du er med til at sætte retningen for, 

hvordan vi deler viden med vores kunder. 
Du sammensætter og afholder under-
visningsforløb, og du sørger for, at alle 
kommunens skoler og institutioner ved, 
hvad vi kan tilbyde. Du skaber kontakt 
til boligforeninger, landsbylaug og andre 
organisationer, så I i fællesskab kan 
gøre en rundvisning eller et arrangement 
relevant for netop dem. 

Som formidler bliver du del af vores 
kommunikationsteam, og dine kolleger 
står klar til at klæde dig på med 
undervisningsmaterialer, annoncering 
af dine arrangementer, og alt du ellers 
kan få brug for. 

Arbejdstiden er 37 timer/ugen, og med 
udgangspunkt i de planlagte 
aktiviteter har du mulighed for selv at 
fordele dit arbejde – så længe du er klar, 
hvor og når du kan træffe vores kunder.

Om dig
Du brænder for at gøre verden klogere 
på affald, genbrug, vand og spildevand. 
Du har erfaring med at skabe lærings-
aktiviteter og formidle budskaber, og 
du kan fange interessen hos enhver 
aldersgruppe. Måske har du allerede 
prøvet kræfter med nudging, og du er 
af natur vant til at tænke utraditionelt. 
Du arbejder selvstændigt og tager 
ansvar for dine opgaver og aftaler.

Vi har ingen specifikke krav til din 
uddannelse - måske er du læreruddannet 
eller har erfaringer fra et lignende job. 
Det vigtige er, at du har lyst og er i 
stand til at tilegne dig ny viden. 
Vi sørger for grundig oplæring.

Vi tilbyder
Fuldtidsansættelse i en toårig projekt- 
stilling, hvor lønnen afspejler dine 
kvalifikationer. Med den rette person og 
gode resultater er der særdeles gode 
muligheder for forlængelse. 

Din faste arbejdsplads vil være i vores 
administration på Ellegårdvej 8 i 
Sønderborg - men en stor del af din tid 
vil du være ude af huset på opgave andre 
steder i Sønderborg kommune eller i 
Formidlingscenteret Sonforce. 
Derfor er kørekort et krav. 

Vi tillader os at indhente børneattest, 
da du i din hverdag får kontakt med 
børn og unge.

Vi glæder os til at høre fra dig!
Har du spørgsmål, er du meget 
velkommen til at kontakte:

Kunde- og Kommunikationschef 
Janni Hvenegaard Jepsen 
på telefon: 8843 5370 
eller på mail: jaje@sonfor.dk.

Send din ansøgning mrk.:
 ‘Formidler’ senest 1. oktober til: 
job@sonfor.dk
Vi holder løbende samtaler.

Sønderborg Forsyning varetager drift og håndtering af affald, genbrug, spildevand, dele af drikkevandsforsyningen 
samt en mindre del af varmeforsyningen i Sønderborg Kommune. Vi betjener mere end 74.000 borgere, fordelt på 
37.000 husstande samt omkring 2.250 sommerhuse og 3.400 virksomheder. sonfor.dk

Vil du være den kreative, udadvendte og 
opsøgende kraft i Formidlingscenteret Sonforce?

Sønderborg Forsyning søger: FORMIDLER


