Er du vores nye Driftstekniker?
Sønderborg Varme A/S
Indrykket december 2021

Da en af vores driftsteknikere ved Sønderborg Varme ønsker at gå på pension, søger vi en
ny kollega til fjernvarmeproduktionen på Vestermark.
Dine primære opgave er, i samarbejde med 12 kollegaer, at varetage driften af
fjernvarmeproduktionsanlæg med udgangspunkt i kontrolrummet.
Vores produktion foregår døgnet rundt og året rundt, og du er indstillet på at arbejde i 3holdsskift alle ugens dage. Da du kommer til at deltage i produktionens tilkaldevagt,
forventer vi, at du bor indenfor en rimelig afstand fra kraftvarmeværket i Sønderborg.
Produktionsanlæggene består af et affaldsfyret kraftvarmeværk, et geotermisk
fjernvarmeanlæg med tilhørende flisanlæg, halmværk, gasmotorer, et forgasningsanlæg,
solvarmeanlæg, el-kedel samt reserveanlæg primært på naturgas. Anlæggene består dels
af kedelanlæg, røggasrensning og spildevandsrensning, turbiner, fjernvarmedistribution
m.m.

Dine opgaver vil være:
•
•
•
•
•
•
•
•

Drift og optimering af produktionsanlæg
Rundering og eftersyn af produktionsanlæg
Bidrage med fejlsøgning og udbedring ved driftsstop, havari m.m.
Sikring af anlæg i forbindelse med vedligeholdelsesopgaver
Sikre at miljøgodkendelsen efterleves
Selvstændige ad hoc-opgaver ved revisioner på anlæg
Driftsrapporteringer og indmelding til vedligeholdelsessystemer
Servicere opkald fra forbrugerne uden for normal åbningstid

Du skal have en relevant håndværksmæssig baggrund og med fordel have kendskab til
kedler (evt. kedelpassercertifikat) og erfaring med at arbejde på skiftehold, men vi sørger
for den nødvendige oplæring.
Vi lægger vægt på, at du passer godt ind i vores team af dygtige driftsteknikere, at du er
ansvarsbevidst, struktureret, og at du kan bevare kontrollen og overblikket i hektiske
situationer.
Hos os får du velordnede ansættelsesforhold, og du vil blive ansat under Industriens
Overenskomst.
Ønsker du at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte driftsleder Henrik
Stefansen på tlf. 7342 4205.

Ansøgningen sendes via knappen ”søg jobbet online” eller afleveres i receptionen hos
Sønderborg Varme A/S. Vi skal have den senest 20. december 2021, men vi behandler
ansøgningerne løbende så send gerne din så hurtigt som muligt. Vi glæder os til at høre fra
dig.

Sønderborg Varme A/S er et forbrugerejet andelsselskab med over 14.800 andelshavere,
fordelt på Dybbøl, Kær, Sønderborg, Gråsten, Egernsund, Vollerup, Kirke Hørup, Høruphav
og Augustenborg. Vi er pt. 50 ansatte.
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