
Produktionspedel
til vedligeholdelsesafdeling i international virksomhed

DAFA A/S JOB

DAFA søger en pedel til vores produktion i Brabrand.
Har du hænderne skruet rigtigt på? Motiveres du af at give andre en god service? Og brænder du for 
indendørs og udendørs bygningsvedligehold og -drift? Så er du måske den person, vi søger!

Om jobbet 

Du vil referere til vedligeholdelseschefen og blive en del af vores interne serviceteam bestående af en 
maskintekniker og en kontorvicevært. Serviceteamets overordnede opgave er, sammen med eksterne 
håndværkere, at servicere produktionen og administrationen bedst muligt. Du får til opgave at løse 
både de daglige vedligeholdelsesopgaver inde og ude, men også de akut opståede opgaver, hvor 
hurtig handling er afgørende for at undgå driftsforstyrrelser. 

DAFA er en danskejet produktions- og handelsvirksomhed, som bearbejder og videresælger produkter i 
skum og gummi. Primært som underleverandør til industrien, hvoraf vindsegmentet udgør en stor andel. 
I produktionen i Brabrand ved Aarhus arbejder cirka 130 kontor- og produktionsansatte.

Om de typiske arbejdsopgaver

I stort omfang:
• Montagearbejde (flytning og reparation af pallereoler, truckværn, tv-skærme mv.)
• Vedligeholdelse af tagflader (kalkning af ovenlysvinduer, tætning af vinduer, fejning af tagflader, 

rensning af tagrender, vask af solceller mv.)
• Klargøring til og varetagelse af eksterne håndværkere – typisk tømrer, malere, gulvlæggere, 

tagdækkere, kloakservice, skadedyrsbekæmpere mv. (rydde området, låse op og i, til- og frakobling 
af brandalarm, sikkerhedsinstruktion, løbende tilsyn, kontrol af udført arbejde mv.)  

• Beskrive og indhente tilbud/overslagspriser på mindre opgaver
• Generelt forefaldende arbejde i produktionen, herunder hjælpe maskinteknikerne med mindre 

tekniske, forefaldende opgaver, såsom truckkørsel
• Feje og fjerne affald udendørs og bidrage til orden og ryddelighed indendørs i produktionen 

I mindre omfang:
• Rengøre gulve i produktionen med feje- og vaskemaskine
• Mindre tømreropgaver (typisk mindre testopstillinger og bygningsreparationer såsom utætheder i tag 

og justering af dørhængsler)
• Malerarbejde (mindre gulv- og vægflader)
• Reparation af epoxygulve
• Salte og feje udendørstrapper og -ramper ved frost og sne
• Hente og bringe ting i egen bil
• Pedelopgaver i administrationen (kontor og kantine)

DAFA A/S, Brabrand
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Produktionspedel til vedligeholdelsesafdeling i  
international virksomhed

DAFA A/S JOB

Om dig 

Faglighed:
Du er håndværksmæssig uddannet, f.eks. tømrer, og/eller har mange års erfaring fra et lignende, 
håndværksmæssigt alsidigt job. Erfaring fra en produktionsvirksomhed og truckcertifikat er en fordel. 
Du taler og skriver dansk. Et grundlæggende kendskab til IT er nødvendigt, da flere opgaver modtages 
og tilbagemeldes på vores intranet. Du har kørekort og egen bil. 

Som person:
Du er serviceminded og god til at kommunikere med og omgås andre i hele organisationen. Du er 
løsningsorienteret og ingen opgave er for lille. Du bliver en del af holdet, som får tingene til at ske 
i praksis. Du er mødestabil og trives med udendørs arbejde på alle tider af året i det omfang, det 
er nødvendigt. Du er ansvarsbevidst og tager proaktivt hånd om forbyggende opgaver og akutte 
problemstillinger, så driftsforstyrrelser undgås. Jobbet kræver, at du er fleksibel og i begrænset omfang 
er villig til at træde til ved akutte problemer og planlagte opgaver uden for normal arbejdstid. Sidst men 
ikke mindst, så bidrager dit gode humør til det i forvejen gode humør i teamet. 

 
DAFA tilbyder 

Stor indflydelse på planlægning af egne opgaver. Du bliver en del af serviceteamet, som du deler kontor 
med, og du får herudover en stor kontaktflade til gode kollegaer i resten af organisationen. Der er tale 
om en fastansættelse på 37 timer med særskilt aflønning eller afspadsering af evt. overarbejde. Løn og 
vilkår følger Industriens Overenskomst. DAFA tilbyder ordnede forhold med personalegoder såsom 
arrangementer, motionsrum, kantineordning og sundhedsforsikring. Brug af egen bil afregnes efter 
statens takst. 

Du ansøger ved at sende din ansøgning og CV direkte til: 

Vedligeholdelseschef, Jens Knudsen, e-mail jkn@dafa.dk. 
Emnefeltet mærkes: ”Produktionspedel”. 

Har du spørgsmål til jobbet, kan Jens kontaktes på telefonnummer 21 40 97 12. 

Ansøgningsfristen er 6. april 2021, men vi kalder løbende til samtale og lukker for ansøgninger, når vi 
har fundet den rette person.
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dafa-group.com
Denmark · Sweden · Germany · China · US · Norway · Poland · Italy

DAFA is a family-owned corporation founded in 1939 by Børge Norby. 
 
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.

About DAFA

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.

Core story

For more information about DAFA, visit us on LinkedIn or dafa-group.com

Watch a short movie about DAFA  here

https://www.linkedin.com/company/dafa-group/?viewAsMember=true
https://dafa-group.com/dk
https://www.youtube.com/watch?v=clKZyL0XOEE

