Verdens førende producent af kvalitetsplader med 40 lokationer på verdensplan.
Har du lyst til en karriere i en international virksomhed, som er en af Danmarks største
procesproduktioner og genbrugsvirksomheder?
Har du lyst til at dele din miljøerfaring med os - og er du interesseret i din egen udvikling?
Vi har brug for medarbejdere, som vil skabe løbende forbedringer på basis af dialog, ambition,
nærvær, sund fornuft og kvalitet

Vi tilbyder dig

Driftsleder til miljøbehandlingsanlæg

Et spændende job som ansvarlig for daglig drift og opfølgning af miljøbehandlingsanlæg, særligt med
spildevand og udledning til omgivelserne. Virksomheden er Danmarks eneste spånpladeproducent med en
historie, som startede for snart 70 år siden, og hvor cirkulær økonomi ligger i vores DNA. Du vil opleve et
dynamisk og uformelt miljø med en god og afslappet omgangstone, hvor medarbejderne er gode til at hjælpe
hinanden. Vores arbejdsplads er kendt for et godt miljø med høj anciennitet, hvor blandt andet godt
kollegaskab, fleksibilitet, indflydelse og udvikling er nogle af nøgleordene.

Kort om jobbet

Du bliver ansvarlig for en række miljøbehandlingsanlæg og skal sikre, at virksomheden lever op til
miljømyndighedernes krav til spildevands- og luftudledning til omgivelserne. Du refererer til Produktionschefen
og vil indgå i et tæt samarbejde med operatører, kvalitets- og miljøafdelingen samt eksterne leverandører og
analysevirksomheder. Dine primære arbejdsopgaver er:






Drift og tilsyn med funktion og udledningsdata/værdier
Sikre optimal dosering af kemiske stoffer
Daglig rengøring og brugervedligehold i samarbejde med operatører
Indrapportering af miljødata
Involvering i interne fora som f.es. tavlemøder omkring miljøtiltag og overholdelse af værdier

Dine kvalifikationer

Du har min. 3 års erfaring fra spildevandsbranchen eller en virksomhed med automatiske procesanlæg for
flydende væsker og har måske en baggrund som maskinmester, miljøtekniker, kedelpasser eller anden
procesdriftsteknisk uddannelse.
 Fortrolig med håndtering af kemi
 Erfaring med simple analyseprocesser for at konkludere optimal kemidosering til processen
 Kendskab til at kalibrere måleudstyr

Vi forventer, at du





Er struktureret, god til at involvere dine interessenter samt til at overholde deadlines
Kan arbejde såvel selvstændigt som i teams og tage ansvar
Er en god formidler og kan bidrage med en positiv indstilling i tråd med vores værdier
Taler flydende dansk og engelsk på middel niveau

Ansøgning og cv

Kontakt Henrik Paarup på nr. 2080 9090, hvis du ønsker mere information om stillingen. Alle henvendelser
behandles løbende og fortroligt. Søg jobbet via linket og vedhæft din ansøgning og cv.

