FF Skagen A/S søger erfaren …

Maskinmester
FF Skagen A/S er en af verdens førende producenter af fiskemel og fiskeolie med et
årligt salg på ca. 170.000 tons fiskeolie og fiskemel, der eksporteres til mere end 60
lande. Vi søger en erfaren maskinmester eller tilsvarende som ansvarlig for vedligehold
af fabrikkens maskinpark.
Arbejdsopgaver:
• Koordinere det daglige vedligehold med produktionen
• Ledelse af fabrikkens interne og eksterne vedligeholdspersonale, elektrikere og smede
•A
 nsvarlig for vedligehold af fabrikkens maskinpark i tæt samarbejde med dine
øvrige kolleger i produktionen og Teknisk Afdeling
• Optimering af virksomhedens procesanlæg
• Projektering af nye maskiner og anlæg
• Idriftsættelse og indkøring af nye maskiner og anlæg
• Deltage i indkøb og specifikation af nye maskiner
• Drift af vedligeholdssystem.
• Ansvarlig for indkøb af reservedele og materialer
• Forhandling med maskin-/reservedelsleverandører
Kvalifikationer:
• Maskinmester med minimum 5 års erhvervserfaring
• Gerne med el-teknisk baggrund, elektriker eller lignende
• Har du mulighed for at opnå el-autorisation, vil det være en fordel
• Erfaring med vedligehold af procesanlæg
Har du udvidet kedelpassercertifikat samt erfaring med vedligeholdssystemer, vil
dette være en fordel. Vi forventer samtidig, at du kan byde ind med samarbejdsvilje,
engagement og lyst til at være med til at skabe en fortsat succes i et godt teamwork,
der er præget af godt humør, god stemning og gensidig respekt.
Dit primære arbejdssted vil være på fabrikken i Skagen, men du vil til tider komme
til at arbejde med projekter på vores fabrik i Hanstholm.
Vi tilbyder:
Et godt, fast og selvstændigt job, hvor du selv er med til at tilrettelægge din arbejdsdag. Gode løn- og pensionsforhold. Tiltrædelse hurtigst muligt.
Har du lyst til disse nye udfordringer og muligheder, så send en ansøgning senest
28. maj 2018. Vil du vide mere om jobbet kan du kontakte Teknisk direktør
Thomas Rasmussen på på mobil 2282 3360.
Ansøgningen sendes til:
FF Skagen A/S
Havnevagtvej 5, 9990 Skagen
Att.: Thomas Rasmussen

www.ffskagen.dk

