TEKNISK LEDER TIL MIDTVASK
Vil du gå forrest og vise vejen for vores tekniske team og sammen med resten af ledergruppen sikre den stabile
drift og minimere nedetiden på vejen mod at blive Danmarks bedste, grønneste og sundeste arbejdsplads, på vores
felt? Er du klar til at stå med det overordnede ansvar for, at hele maskinparken kører? Kan du vise vejen og gå
forrest ind i industri 4.0? Vi er i færd med at flytte produktionen til nye og topmoderne rammer, liggende i
forlængelse af Aarhus Universitetshospital og det er planen, at vi flytter endeligt ind i juli 2022.

(https://midtvask.dk/)

Om os
Vores hverdag er præget af vores høje humør og en flad organisationsstruktur.
Vi er nærværende og helhedsorienterede; vi elsker det vi laver, og vi tror på, at det er nøglen til vores succes.
Vi løfter i flok, hjælper hinanden og nyder i høj grad at have frihed under ansvar.
Vi er fagligt stærke og har fokus på at blive bedre i alle aspekter af vores dagligdag. Vi er konkurrencemindede og vi vil være de bedste. Vi tør
at tænke stort – men starter hurtigt med at prøve det af i mindre målestok.
Som led i den rivende udvikling midtVask er inde i, er de fleste af vores produktionsmedarbejdere i løbet af de sidste tre år blevet uddannet
industrioperatører. Det har betydet at effektiviteten og ikke mindst trivslen er steget i en sådan grad, at vi blev kåret til årets arbejdsplads i 2018. Det
har også hjulpet til at mindske nedetiden og sikret en mere stabil drift.

Om dig
Vi forestiller os, at du er uddannet maskinmester, elinstallatør, automationstekniker eller lignende. Det vigtigste er, at du har solid erfaring med service
og vedligehold af produktionsanlæg og, at du har lysten til at blive udfordret i en alsidig hverdag, hvor ikke to dage er ens og standarden er udvikling.
Du trives i rollen som Teknisk Leder og elsker den afveksling det giver at indgå i det daglige vedligehold. Med dit store drive falder det dig naturligt at
deltage i udviklingen af virksomheden, samtidig er det vigtigt, at du motiveres af både store og små problemstillinger og at dit fokus altid er på at løse
opgaven i høj kvalitet.
Der er tale om en eksisterende stilling i helt nye omgivelser og du vil i meget høj grad få mulighed for selv at sætte præg på og tilrettelægge din
hverdag.
Du er nysgerrig og trives i en dynamisk hverdag, hvor du med klart mål for øje kaster dig ud i prøvehandlinger samtidigt med, at du udvikler og
vedligeholder strategiske samarbejder med leverandører og førende forskere om implementering af nyeste viden og teknologi.

Hos midtVask får du:
Fag- og personaleledelse af kompetente kollegaer
Ansvar for service, vedligehold og udvikling af et topmoderne produktionsanlæg
Ansvar for indkøb på et operationelt, taktisk og strategisk niveau
Ansvar for kontakt til servicepartner og andre leverandører på dit område
Ansvar for at opbygge vores produktionsanlæg til datadrevet vedligeholdelse som led i industri 4.0
En afvekslende hverdag hvor du også vil indgå i det praktiske vedligehold

Mulighed for at udvikle midtVask sammen med resten af lederteamet
Attraktive arbejdstider
En god arbejdsplads med en flad ledelseskultur og højt til loftet
En arbejdsplads med gode infrastrukturelle forhold
God løn svarende til dine kvalifikationer
Attraktiv pensionsordning
Hos midtVask forventer vi, at du;
Er teknisk uddannet og har mindst 5 års relevant erfaring med fejlretning af produktionsanlæg
Er bredt teknisk funderet inden for el, mekanik, automatik, hydraulik og pneumatik
Kan løse alle vores – store som små – tekniske problemer.
Kan fejlfinde og fejlrette på maskiner og udstyr ved nedbrud. Når produktionen ikke kører som den skal, så er det dig, der er bagstopper og har
ansvaret for at rette fejlene og bagefter forebygge, at de sker igen.
Varetager det daglige forebyggende vedligehold, hvor en meget stor del af rutineopgaverne varetages af operatørerne.
Har et strategisk mindset og kan opbygge et databaseret og datadrevet vedligeholdelses-setup, der kan mindske behovet for akutte
reparationer
Med udgangspunkt i en datadrevet tilgang kan planlægge, lede og sikre udførsel af større maskinindkøb, installations- og bygningsprojekter,
Har evner, vilje og vedholdenhed til at opbygge vores produktionsanlæg til datadrevet vedligeholdelse og gå forrest i at føre os ind i industri 4.0
Kan optimere vaskeriets energi og vandforbrug, så vi fortsat er bedst i Danmark
Kan trives i en virksomhed med en flad og ærlig ledelse
Formår at lede på klar og engagerende facon
Er udadvendt og har et højt drive uden at, du taber detaljerne og overblikket
Har en struktureret tilgang til opgaveløsningen og har let ved at indgå i samarbejder
Gerne har kedelcertifikat
Gerne har erfaring med indkøb af reservedele
Gerne har et ønske om at bidrage til en grøn omstilling
Dine tekniske fagkundskaber vejer tungere end dine ledelseskompetencer hvorfor du også opfordres til at søge hvis du ikke har direkte erfaring
med personaleledelse

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til relevante gældende overenskomst mellem Danske Regioner og forhandlingsberettigede organisation.
Arbejdstiden vil primært være indenfor normal arbejdstid på hverdage, men aften og weekend vil forekomme, hvorfor fleksibilitet er vigtig.
Er du interesseret i at få frihed og stort ansvar, arbejde på spændende projekter, få dygtige motiverede kollegaer, der arbejder som et godt
sammentømret team, så er midtVask et sted for dig. Jobbet ønskes besat hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rigtige kollega.
Stillingen ønskes besat pr 01.01.22 og der er planlagt et grundigt onboarding-forløb med endelig ansvarsoverdragelse pr 01.04.22.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent René Kjærgaard Dyre fra JKS Career på tlf. 30 85 13 08.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til
samtale.

(https://rm.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=9a585063-506b-408c-ae9ced4758d46f21&languageKey=da-DK)

Vil du automatisk i betragtning til andre lignende stillinger?< / b>
Opret dit cv på jks.dk / cv< / a>. Så kontakter vi dig, når der er relevante jobs, der passer til dine kvalifikationer og ønsker. Det er nemt, gratis
og uforpligtende.
Vi behandler ansøgninger løbende og stillinger kan derfor blive besat inden ansøgningsfristens udløb. (http: / / www.jks.dk / cv)

(http: / / www.jks.dk / cv)
(http: / / www.jks.dk / cv)

Information om jobbet

Arbejdssted:
Aarhus
Oprettet:
04.10.21
Udløber:
01.01.22
Branche:
Industri/faglært
Jobtype:
Fastansættelse
Jobkategori:
Industriel produktion

(http: / / www.jks.dk / cv)
(http: / / www.jks.dk / cv)
Kontaktoplysninger
Kontaktperson
(http: / / www.jks.dk / cv)
(http: / / www.jks.dk / cv)
Brabrand
Sintrupvej 71
8220 Brabrand
Tlf: +45 86 18 67 50

(http: / / www.jks.dk / cv)
(http: / / www.jks.dk / cv)aarhus@jks.dk
(mailto:aarhus@jks.dk)
René Kjærgaard Dyre
Chefkonsulent
T:
M: +45 30 85 13 08
rekdy@jks.dk (mailto:rekdy@jks.dk)

Hovedkontor JKS a|s Rødkløvervej 2 6950 Ringkøbing T: +45 70 150 750 (https://www.linkedin.com/company/75613)

