Job hos Welcon
Welcon A/S i Give søger

Chef for vedligehold
Welcon A/S søger en ny chef, da den nuværende starter nyt job i Welcon. Vores nye kollega kan tiltræde hurtigst muligt.
Jobbet
Kan du stå i spidsen for et hold af vedligeholdelsesmedarbejdere og motivere dem til at yde deres bedste for at mindske maskinstop og
spare penge på bundlinjen? Har du erfaring fra drift og vedligehold af produktionsanlæg med høj teknisk kompleksitet, hvor effektivitet,
performance og oppetid er nøgleord?
Så er du måske Welcon’s nye energiske leder, der med reference til den adm. direktør har det overordnede ansvar for vedligeholdelsesafdelingen, der arbejder målrettet med drift og vedligehold af produktionsudstyr samt varmeanlæg. Dette sker med et dynamisk og fleksibelt
team, der via systematisk vedligeholdelse forsøger at undgå nedbrud.
Du vil få en travl og varieret hverdag med spændende og udfordrende opgaver i en vækst virksomhed. Du skal blandt have ansvaret for,
at vores systematiske vedligehold bliver planlagt og gennemført, ligesom det er vigtig, at du har et konstant fokus på muligheder for
produktionsoptimering og en udvikling af produktionsapparatet.
For at lykkes i jobbet er det vigtigt, at du kan skabe og vedligeholde gode samarbejdsrelationer såvel internt i virksomheden som eksternt
med vore samarbejdspartnere. Du skal endvidere have lyst til at udarbejde risikoanalyser, så vi tænker proaktivt og tager de strategisk
rigtige beslutninger, når vi udvikler på vores vedligeholdelses set-up.
Brænder du for at blive en del af en af verdens førende producenter af ståltårne til vindmøller, er du måske vores nye kollega. Vi er en
teknologisk avanceret vindmølleproduktion med fokus på fortsat udvikling, så brænder du for udviklingsprojekter, så har du hos os stor
mulighed for at præge udviklingen.
Vi ser gerne følgende faglige og personlige kompetencer:










Teknisk uddannet i el-faget som elektriker, maskiningeniør, maskinmester, industritekniker, automekaniker eller lignende
Praktisk erfaring med vedligeholdelses-/reparationsopgaver
Kendskab til vedligeholdelsessystemer
Erfaring fra stålproduktion
Erfaring med ledelse af projekter
Praktisk ledelseserfaring minimum 2 år—meget gerne med en teoretisk baggrund
Kan udtrykke dig klart og respektfuldt på både dansk og engelsk—og gerne tysk
Erfaren bruger af Microsoft Office Pakken—særligt Excel
Som person er du proaktiv både på det tekniske og menneskelige plan, du har et analytisk og strategisk fokus, og du er i stand
til at bevare roen og overblikket i pressede situationer.

Ovenstående er vores ønskeliste, så vi opfordrer til at søge, selvom du ikke er med 100% nu, hvis blot du kan se dig selv komme derhen.
Vi tilbyder

en stilling, hvor du kommer til at arbejde med interessante og varierede arbejdsopgaver.

en stilling med omfattende kontakt til kollegaer rundt i organisationen.

en uformel organisation med frihed under ansvar.

en international arbejdsplads med mange nationaliteter.

en virksomhed der er blandt de førende i verden inden for tårnproduktion.

muligheden for selv at være med til at forme dine arbejdsopgaver/stilling.

desuden også landets bedste kollegaer, en dejlig kantine, sundhedsforsikring og andre goder, der skal opleves.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for vedligehold, Thomas Christensen på telefon 23731328 eller HR
Manager Ann-Karina Skyt på telefon 30186101.
Ansøgninger modtages gerne pr. mail på job@welcon.dk, eller pr. post til Welcon A/S, Vejlevej 270, 7323 Give.
Da stillingen skal besættes hurtigst muligt, at der ikke en konkret ansøgningsfrist. Ansøgninger vil blive behandlet løbende, ligesom der vil
blive afholdt samtaler løbende. Vi forventer, at stillingen er besat inden den 1. juni 2018.

Welcon A/S, Vejlevej 270, 7323 Give
www.welcon.dk
Welcon A/S er et dansk ejet selskab som i fabrikkens 56.000 m2 produktionsfaciliteter i Give producerer primært tårne
og fundamenter til vindmøller, samt andre stålkonstruktioner. Vi er kendte for at levere produkter af høj kvalitet, og er
serviceminded overfor vores kunder ud over det sædvanlige.
Vi kan tilbyde en spændende og alsidig arbejdsdag sammen med højt engagerede kollegaer, hvor omgangstonen er
humoristisk og direkte, og hvor beslutninger kan tages uden forstyrrende bureaukrati.

