DAFA A/S

JOB

Vedligeholdelsesansvarlig
- til vækstvirksomhed med fokus på sustainability

DAFA A/S, Brabrand
Har du en uddannelse som håndværker med en overbygning som maskinmester? Er du struktureret og
bestræber du dig altid på, at sikre et tydeligt og klart overblik over virksomhedens vedligeholdelsesopgaver? Trives du i spændingsfeltet mellem administration, projektledelse og ikke mindst at være tæt
på driften? Er du klar til at tage ansvar og de medfølgende beslutninger? - Så send gerne dit CV hurtigst
muligt.
Stillingen
Du vil indtræde i en meget alsidig stilling, hvor dine ansvarsområder spender bredt. Du vil blive frontløber
på flere nye og øgede indsatser bl.a. ”DAFA Go Green” som skal sikre et øget fokus på hele sustainability
området. Ligeledes vil du skulle sikre en systematik og struktur ift. forebyggende vedligehold.
Da virksomheden netop er indgået i en ny ejer-struktur, forventes en endnu større vækst i årene der
kommer, hvorfor nye projekter og opgaver vil komme til.
Med reference til Fabrikschefen vil dine ansvarsområder bl.a. være følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansvarlig for vedligehold af maskiner, udstyr, bygninger og udendørsarealer
Projektledelse relateret til vedligehold
Indkøb af maskiner og reservedele
Ansvarlig for arbejdsmiljø, herunder også beredskab, sikkerhed mv.
Ansvarlig for affald og renovation
Frontløber på ”DAFA Go Green” – herunder tiltag ift. sustainability
Sparringspartner til ledelsen samt den øvrige organisation
Diverse ad hoc-opgaver

Du vil være fleksibel til også, at tage din telefon udenfor normal arbejdstid - i så fald der opstår et
uforudset behov for din ekspertise. Da der kan opstå tværgående projekter med dine udenlandske
kollegaer i hhv. Kina og Polen, kan der forekomme en mindre rejseaktivitet.
Faglige kvalifikationer
Du har meget gerne en relevant teoretisk uddannelse, og du er formentlig uddannet maskinmester eller
ingeniør, - gerne med en håndværksmæssig baggrund. Du har opnået min. et par års praktisk erfaring fra
en vedligeholdelsesafdeling i en ordreproducerende virksomhed. Din tekniske indsigt gør dig i stand til at
sparre med teknikere på både elektriske/styrings- såvel som mekaniske problemstillinger.
Du motiveres af hele tiden, at løfte barren indenfor det tekniske felt, og du trives i en flad organisation,
hvor der er fokus på vækst og et godt arbejdsmiljø. Du begår dig ubesværet på engelsk i såvel skrift
som tale.
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Personlige kvalifikationer
Som person er du kendetegnet ved et højt drive og en løsningsorienteret tilgang til tingene. Du er god til
at strukturere, planlægge, analysere og koordinere. Du kan overholde deadlines og du arbejder proaktivt
med fokus på løsninger.
Du kan håndtere mange opgaver på én gang og trives i en travl hverdag, hvor du har en forståelse for,
at gode samarbejdsevner er en væsentlig forudsætning for succes i jobbet. Vi forventer, at du som
Vedligeholdelsesansvarlig er abstrakt tænkende og evner at sætte ”snuden i sporet”, når der skal fejlfindes
og skabes nye løsninger, - og ikke mindst, at du selvstændigt er i stand til at træffe de nødvendige
beslutninger. Du er teknisk stærk og stortrives i en rolle, hvor du kan kombinere din solide praktiske viden
fra en produktion, med administrative opgaver, projektledelse samt en god og motiverende stil. Du kan
analysere dig frem til de bedste faglige beslutninger, som konstant sikrer, at produktionen kører optimalt.
Vi tilbyder
Du får et selvstændigt ansvar og mulighed for at præge løsningerne på dit felt. Du tilbydes en
udfordrende hverdag hvor travlhed, vækst, gode kollegaer og medarbejderpleje er i fokus.
Du får frihed og ansvar, dygtige velmotiverede kollegaer, ordnede forhold og en virksomhed i positiv
fremdrift.

Rekrutteringen varetages af Peak rekruttering - læs mere og ansøg her
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About DAFA
DAFA is founded in Denmark in 1939.
The early manufacture and assembly of bronze sealing strips has evolved into manufacture of products in foam,
rubber and plastic materials for construction, industry and wind energy applications, such as gaskets, sealing
tape, and sound and vibration damping solutions.
After establishment and acquisition of subsidiaries abroad, the DAFA Group now has more than 350
employees across three continents and eight countries, with production in Denmark, Italy, Poland and China.
DAFA’s headquarters are located in Aarhus, Denmark.
DAFA’s mission is to provide sustainable, long-lasting solutions which seal, absorb and protect. Our goal is for our
customers to experience added value by collaborating with DAFA.

Core story
The invisible lines that make wonders happen.
At DAFA we are experts in specialized products and total solutions that seal, absorb and protect.
With constant innovation, uncompromising product quality and close collaboration with our partners, we contribute
to successful projects in industries where attention to detail is the difference between success and failure.
Our experience covers three quarters of a century with a strong commitment to principles of sustainability in business
decisions that create long-term value for our stakeholders.
Our global supply chain means we deliver to any location efficiently on competitive conditions.

For more information about DAFA, visit us on LinkedIn or dafa-group.com
Watch a short movie about DAFA here

dafa-group.com
Denmark · Sweden · Germany · China · US · Norway · Poland · Italy

