VEDLIGEHOLDER
- pakkeri og off-line produktion

Dine arbejdsopgaver vil bestå i daglig vedligehold af vores produktionsanlæg.

Jobbet

Dine arbejdsopgaver vil bestå i daglig vedligehold
af vores produktionsanlæg:
• Udførelse af forebyggende vedligehold,
herunder planlægning, optimering og indkøb
af reservedele.
• Fejlfinding, reparation samt vedligeholdsoptimering af anlæg, maskiner og øvrigt udstyr.
• Dokumentation af udført arbejde og timeforbrug.
• Tværfagligt samarbejde med de øvrige områdegrupper, el-værkstedet og skiftgående reparatører.
• God tæt kontakt til operatørerne i produktionen.
• Tæt samarbejde med anden vedligeholder og
elektriker i gruppen for området.
Du vil indgå i en gruppe på 3 mand i dit arbejdsområde.
Vi producerer 24-7 og arbejdstiden er normalt 7 til
15, men overarbejde eller tilkald uden for normal
arbejdstid kan ske ved maskinnedbrud.

Profil

Du har en bred faglig baggrund som maskinarbejder, smed, automatikmekaniker eller lign. med nogle
års erfaring med vedligehold og fejlfinding af industrielle produktionsanlæg.
Erfaring fra pakkerimaskiner og/eller automatiske

anlæg vil være en stor fordel.
Som person er du ansvarsbevidst, fleksibel og sikrer
gode løsninger i en hverdag, hvor du og dit team
har ansvaret for at fabrikkens maskiner og anlæg
kører optimalt.
Lyst og evne til at følge opgaverne helt til dørs med
registrering i vores systemer er et must.

Vi tilbyder

Et udfordrende- og alsidigt job i en virksomhed,
hvor gode medarbejderforhold, sikkerhed, sundhed
og teamwork vægtes højt.
Du bliver en del af en professionel og kompetent
vedligeholdelsesafdeling, hvor du får rig mulighed
for indflydelse og egen udvikling.

Ansøgning

Få mere information om jobbet hos Christer Pandell,
telefon: 42127623.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning og CV pr.
mail: susanne.laporte@saint-gobain.com
Mærk ansøgningen ”Mekanisk vedligeholder”.
Vi holder løbende samtaler og stopper, når vi har
fundet den rigtige kandidat.
Tiltrædelse hurtigst muligt, men vi venter gerne på
den rette.

Saint-Gobain ISOVER udvikler, producerer og markedsfører innovative og bæredygtige
isoleringsløsninger til vores samarbejdspartnere og kunder i den danske byggeindustri.
ISOVER isoleringsløsninger giver komfort og en effektiv byggeproces.
I Danmark er vi placeret i Vamdrup ved Kolding, hvor vi producerer på en af verdenens
mest moderne glasuldsfabrikker og beskæftiger ca. 200 medarbejdere. Vi er en del af
Saint-Gobain koncernen, der beskæftiger ca. 179.000 medarbejder i 67 lande.
Saint-Gobain koncernen er globalt ledende inden for byggematerialer, herunder ISOVER
isoleringsløsninger.
Flere informationer kan findes på www.isover.dk og www.saint-gobain.dk

