Hedensted Fjernvarme
søger en driftsansvarlig
Er du uddannet maskinmester eller maskiningeniør med
erfaring fra en fjernvarmeforsyning, så er det lige dig vi søger.
Hedensted Fjernvarme søger en ny medarbejder med ansvar for den daglige drift af
værker, ledningsnet og pumpestationer. Du skal sammen med dine nye kollegaer drifte
en innovativ og spændende forsyning, hvor driftssikkerhed og økonomi er i højsædet.
Lige nu er vi midt i den grønne omstilling, hvor vi tilbyder nye kunder at konvertere fra
olie eller gas til fjernvarme. Din nye grønne arbejdsplads henter overskudsvarme for
nogle af byens virksomheder. Vi bruger sidste nye teknologi og har lige etableret en
stor varmepumpe ved Air Liquide. Når solen skinner henter vi varme fra anlægget på
Vesterbyvej. Vi har 2 mindre varmepumper, et biobrændselsanlæg, to gaskedler samt en
gasmotor, hvor vi har mulighed for at producere el og varme. Der ud over har vi et stort
ledningsnet med pumpestationer.
Hos os vil du derfor i høj grad få brug for din faglige viden. Den daglige sparring kan du
få ved dine kollegaer som drifter anlæg og ledningsnet, men også driftspersonale fra
andre fjernvarmeforsyninger, hvor du sikkert allerede har et netværk.
Vi forventer at du:
•	Har minimum 7 års erfaring som maskinmester eller maskiningeniør.
Min. 2 år skal være fra en fjernvarmeforsyning, hvor du har arbejdet i den daglige drift.
•	Kan håndtere/beregne på driftstal til indberetning/afrapportering mv. i henhold til
varmelovgivningen.
• Har erfaring med betjening af SRO-anlæg.
• Har en systematisk og struktureret tilgang til dine opgaver.
• Har erfaring med projektledelse.
• Besidder godt købmandsskab – og gode forhandlingsevner.
•	Vil indgå i vagtordningen, og ikke bor længere væk end max ½ times kørsel fra
Løsningvej 26, Hedensted.
• Ved hvad der er god kundekommunikation og kundeservice.
•	Er team-player og loyal over for virksomheden, ledelsen og dine kollegaer.
Er en positiv og konstruktiv med-/modspiller.
•	Kan håndtere flere bolde på en gang – og stadig bevare overblikket i prioriteringen af
dine opgaver.
•	Kan anvende Office-pakken på bruger niveau, og mestrer skriftelig kommunikation,
dokumentation og afrapportering.
Vi tilbyder dig:
• Spændende opgaver, hvor du bliver udfordret fagligt.
• Fem gode kollegaer som glæder sig til at byde dig velkommen.
•	En lille organisation, hvor vi sammen gør vores ypperste for at sørge for varme og
varmt vand til vores 2.150 andelshavere. Vi har stor fokus på økonomisk og grøn drift.
•	Frihed til selv at tilrettelægge din hverdag – med hensyntagen til driften og det ansvar
der følger med.
• En engageret og kvalificeret bestyrelse.
• Løn efter kvalifikationer.
• Afspadseringsordning.
•	En 6. ferie fri uge.
Den ugentlige arbejdstid er på 37 timer. Der ud over skal du deltage i vagtordningen
sammen med de øvrige driftsfolk.

Vil du høre mere:

Kontakt direktør Gitte Guldberg på mobil: 26 73 48 26, eller e-mail:
gig@hedensted-fjernvarme.dk. Du kan læse mere om os på vores hjemmeside
www.hedensted-fjernvarme.dk

Ansøgning og proces
Vi tager kun imod skriftelige
ansøgninger, hvor vi skal have
modtaget din senest søndag
d. 24/1 2021 kl. 8:00. Du skal
sende ansøgningen med cv
til admin@hedenstedfjernvarme.dk.
Vi indkalder løbende til
samtaler. 1. samtalerunde vil
være mandag d. 25/1 2021 og
2. samtalerunde vil være fra
morgenstunden fredag d. 29/1
2021. Mellem de to samtalerunder vil der være tests.
Opstart forventes at blive
d. 1. marts 2021, men vi
venter gerne på den rette.

