Medarbejder til vedligeholdelse hos sønderjysk
fjernvarmeproducent
Uden os bliver der hurtigt koldt hjemme hos vores kunder – derfor er drift og vedligeholdelse af vores anlæg
ekstremt vigtigt. Kan du ikke blot sørge for godt vedligeholdelsesarbejde, men også være med til at forbedre
vores fjernvarmeanlæg, så vi altid lever op til vores kunders forventninger? Så læs videre her.
Vi varmer op i Sønderborg og omegn
Sønderborg Varme A/S er et forbrugerejet andelsselskab, som leverer fjernvarme til både privatkunder og
virksomheder i områderne fra Augustenborg til Gråsten. Vi tæller i dag omkring 50 medarbejdere, som laver
alt fra administration til drift.
Fra vores værksted på Vestermark 16 i udkanten af Sønderborg bliver du en del af vores produktionsteam.
Lige nu tæller vi 8 personer med baggrunde som automatikmekanikere, smede, maskinarbejdere. Det er os,
der tager os og vedligeholdelse på varmeanlæggene:
”Når der lige pludselig er noget, der ikke virker, så er det os, der tager os af det, og det er et ret
vigtigt job – vi skal have løst de her opgaver hurtigst muligt, ellers har vores kunder ikke noget
varme i deres hjem,” fortæller driftsleder Henrik Stefansen
Frihed i en vekslende hverdag
Din fornemmeste opgave er at bidrage til at holde vores varmeanlæg kørende året rundt. Fra vores kontrolrum
overvåger vores driftsteam alle vores anlæg – og når noget ikke kører som det skal, så er det din opgave at
finde problemet og løse det.
To arbejdsdage vil sjældent være ens, da du veksler meget i dine opgaver, og du vil derfor have en stor
indflydelse på din arbejdsdag.
Du vil blandt andet skulle:
•
•
•
•

foretage løbende forbedringer på vores produktionsanlæg
have kontakt til eksterne håndværkere og leverandører
lave bestillinger på reservedele og indmeldinger i vores vedligeholdelsessystem
samarbejde med vores leverandørers specialister.

Selvstændig og samarbejdsvillig
Du er selv med til at planlægge din arbejdsdag og tilrettelægge dine opgaver, og derfor er det vigtigt, at du er
i stand til at arbejde selvstændigt. Det er en fordel, hvis du er udadvendt og god til at kommunikere, da du vil
skulle koordinere med folk både internt i dit team samt vores leverandører
Derudover ser vi gerne, at du:
•

har en relevant håndværksmæssig uddannelse inden for teknik, metal eller el-faget

•

har kørekort til personbil, da du vil skulle køre mellem vores forskellige anlæg

•

har EDB på brugerniveau, da meget af din korrespondance foregår over computer.

Er du klar til at tage ansvar for stabil vedligeholdelse?
Så send os en ansøgning og dit CV. Vi inviterer til samtaler løbende, så sørg for at ansøge hurtigst muligt, senest
d. 10/07/2022.
Hos os får du velordnede ansættelsesforhold med en ugentlig arbejdstid på 37 timer incl. frokost, og du vil
blive ansat under Industriens Overenskomst.

Har du spørgsmål til stillingen eller din nye arbejdsplads, så er du meget velkommen til at kontakte driftsleder
Henrik Stefansen på tlf. +45 7342 4205 eller hst@sfjv.dk.
Vi glæder os til at høre fra dig.

