Frijsenborg Biogas søger en servicemedarbejder, der har lyst til at videreudvikle sine tekniske
færdigheder og erfaringer i et dynamisk team i en biogasvirksomhed, der er inde i en spændende
udvikling. Virksomheden blev etableret i 2014 ved Fuglsang nær Hammel i det centrale Jylland.
Der er i dag tilknyttet 3-4 medarbejdere til anlægget, der sammen med driftschefen, sikrer en optimal,
kontinuerlig drift.
Du bliver med dine kolleger ansvarlig for:
• Service og vedligehold af anlæg i forhold til årshjul.
• Reparationer af procesudstyr.
• Tæt kontakt med ansvarlig for service og reservedeleindkøb.
• Deltagelse i vagtordning, som i vagtperioden består af rundering af anlægget samt fysisk
udkald.
Vi forventer:
Vores nye medarbejder til driftsteamet, har en relevant uddannelse og gerne erfaring fra lignende
stilling. Du skal have mekanisk flair samt et godt overblik i travle situationer. Du skal kunne indgå i
teams samt kunne arbejde selvstændigt. Vi lægger desuden vægt på:
•
•
•
•
•

Du brænder for opgaven, er kompetent på dit område. Har sikkerhed som en prioritet og kan
lide samarbejdet
Du har flair for IT, da overvågning foregår via pc. Ligeledes brug af Excel og Word
Sprog. Engelsk og tysk på brugerniveau
Du sætter en ære i at overholde virksomhedens kvalitets- og sikkerhedskrav, og at
virksomheden præsenterer sig fra sin bedste side.
En person, som har eller vil tage bopæl indenfor forholdsvis kort afstand til biogasanlægget,
vil blive foretrukket (max. 30 min. fra anlægget).

Vi tilbyder:
•
•
•

En spændende hverdag i et dynamisk team, der indgår som en del af Frijsenborg og
Wedellsborg godser.
Gode arbejdsforhold, hvor tillid og samarbejde er nøgleordene.
En løn der svarer til kandidatens erfaring og stillingens krav og karakter. Mulighed for
personlig samt faglig udvikling.

Ansøgning gennemgås løbende, og bedes fremsendt snarest på mail til Kim Kristiansen på
ksk@wefri.dk. Har du spørgsmål kan du kontakte Kim Kristiansen på tlf. 61 54 34 47. Din
ansøgning og forespørgsel behandles naturligvis fortroligt.
Frijsenborg & Wedellsborg er en 350 år gammel familievirksomhed inden for land- & skovbrug, som med sine 10.000
ha i drift er en af Danmarks absolut største bedrifter. Firmaets 70 medarbejdere er med til at give et stærkt fagligt
miljø og sparring. Se mere på www.frijsenborg.dk

