Produktionsleder – maskinmester eller lign.
Vi søger en produktionsleder der sammen med os andre kan fortsætte med at udvikle og forandre
virksomheden, så vi forbliver den moderne virksomhed, vi gerne vil være i en branche, der stiller
højere og højere krav til os.

Om os
Frihed under ansvar er kerneværdien hos os og vi har i dag en moderne virksomhed, der
teknologisk er up to date, en velfungerende organisation, gode arbejdsvilkår og fantastiske
kollegaer.
Vi tilbyder dig et arbejde i en sund virksomhedskultur med høj medarbejdertrivsel, hvor du i høj
grad selv er med til at forme din hverdag og din egen udvikling. Du skal være klar på at have faste
ansvarsområder og opgaver, som du selv planlægger og former din hverdag omkring, sammen
med dine nærmeste kollegaer og ledelse. Efteruddannelse og netværksgrupper er en naturlig og
vigtig del af vores kultur og det vil det også være for denne stilling.

Din baggrund
Vi forestiller os du har en uddannelse som maskinmester eller lignende og relevant erfaring fra
tidligere jobs, der kan bruges hos os. El-faglig baggrund eller kompetencer vil være en fordel.
Du er indstillet på et job med fast adresse og du skal bo i rimelig afstand til Hadsund.
Samarbejde og omgængelighed er vigtige egenskaber i vores lille personalegruppe, da vi arbejder
sammen på kryds og tværs af ansvarsområder. Det er vigtigt du kan se dig selv i en mindre
personalegruppe.
Du skal kunne bruge office-pakken, samt kunne sætte dig ind i vores øvrige it-programmer og
SRO anlæg, så gode It-færdigheder og nysgerrighed er ønskelig.

Stillingens indhold
Du får ansvaret for vores produktion generelt med alt hvad det indebærer, du refererer til
direktøren, der refererer til bestyrelsen. Dine arbejdsopgaver vil typisk være:
•
•
•

•
•
•
•
•

Daglig opfølgning på driften og planlægning af ugen ud fra dette.
Planlægge produktionsbehov, logistik og håndtering omkring brændselsindkøb i samråd
med vores flis leverandører.
Udarbejde planer og rutiner for systematisk vedligehold af hoved- og undercentraler.
Dette indebærer både at lave serviceaftaler med underleverandører, samt tage aktiv del i
vedligehold på produktionsudstyr og øvrigt udstyr.
Samarbejde med myndigheder om overholdelse af lovkrav.
Månedlig afrapportering på drift og indkøb af brændsel.
Bistå ledelse i budgetlægning og løbende opfølgning på produktionsbudget.
Drift og vedligehold af SRO anlæg og It-udstyr.
Deltage i rådighedsvagt hver 4. uge.

Derudover har vi et behov for at afsøge mulighederne for nye produktionsformer og/eller
modtagelse af varme fra eksterne virksomheder i fremtiden. Vi forventer, at du bliver en naturlig
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del af dette, da vi ønsker at udvide og udvikle vores produktion til at blive mere alsidig end den er
i dag.

Ansøgning og yderligere oplysninger
Lyder ovenstående som drømmejobbet for dig, er du velkommen til at sende en ansøgning på
mail til direktør, Bo Holt Andreassen på: bha@hadsundfjernvarme.dk med emnet ”Ansøgning”.
Ansøgningsfristen er søndag d. 6. december 2020.
Tiltrædelse forventes at blive 1. februar 2021 eller efter nærmere aftale.
Du kan se og læse mere om os på vores hjemmeside: www.hadsundfjernvarme.dk

Spørgsmål omkring stillingen kan rettes til:
Bo Holt Andreassen
bha@hadsundfjernvarme.dk
Mobil: 4082 1632

Ansøgningen håndteres i overensstemmelse med Hadsund Fjernvarmes ”Privatlivspolitik for
jobansøgere”, som du finder på forsiden af vores hjemmeside.

Hadsund Fjernvarme forsyner 2075 bygninger i Hadsund med varme, plus 450 bygninger hos naboværk. Der
er 5 medarbejdere ansat på værket, der siden 2005 har produceret fjernvarme på 2 flisanlæg på Fabriksvej. I
2016 blev solvarmeanlægget på Sandelsmosevej også taget i brug som varmekilde.
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