DRIFTSASSISTENT

til Grenaa Varmeværk A.m.b.A.

Da en af vores driftsassistenter har søgt nye udfordringer, søger vi en ny,
der sammen med 4 kollegaer kan forestå driften af Grenaa Varmeværks fliskedelanlæg.
Anlægget, der er idriftsat i slutningen af 2017, forsyner hele Grenaa med varme og har en samlet
termisk ydelse på 38 MW.
Anlægget er opbygget som et hedtvandsanlæg, så kedelpassercertifikat er en forudsætning.
Vi har brug for en person, der:
• Er ansvarsbevidst, stabil og robust.
• Har lyst til afvekslende opgaver.
• Er indstillet på at yde en ekstra indsats, når det kræves.
• Er god til at samarbejde i et team.
• Er indstillet på at indgå i vagtordning.
• Er indstillet på at lære nyt og deltage i relevante kurser.
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• Onsdag
Kontrolmåling
flisprøver
for bestemmelse af energiindhold.
orbindelse
med idriftsættelsen
afaf
Grenaa
den 26. marts
2014Varmeværks
kl. 19.00 nye biomassefyrede varmeværk søger vi
driftsassistenter,
der sammen
med teamlederen skal
ståbestår
for driften af
af anlægget.
•
Indgåelse
i
vagtordning,
der
fire personer.
i Kulturhuset
Pavillonen
nlægget, der forventes idriftsat i slutningen af 2017, skal forsyne hele Grenaa med varme og har
DRIFTSASSISTENTER
TIL GRENAA VARMEVÆRK A.m.b.A.
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

n samlet termisk ydelse på 38 MW.
nlægget erDAGSORDEN
opbygget som et hedtvandsanlæg, så kedelpassercertifikat er en forudsætning.

Kvalifikationer:
Valg af dirigent. at den kommende driftsassistent har en håndværksmæssig baggrund samt har eller
Vi1. forventer,
Er ansvarsbevidste,
og robuste.
2. Beretning for
det forløbne
år.
er
villig
tilstabile
at
erhverve
kedelpassercertifikat – og gerne har erfaring med energiproduktion.
Har lyst til afvekslende opgaver.
har brug for personer, der:

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Er indstillede på at yde en ekstra indsats, når det kræves.
Er gode4.tilBudget
at samarbejde
i et team.
for indeværende
driftsår fremlægges.
Er indstillede på at indgå i vagtordning.
5. Forslag fra bestyrelsen.
Er indstillede
på at lære nyt og deltage i relevante kurser.

Som person:
Den kommende driftsassistent er som person positivt indstillet og har lyst til at ”spille med”. Hvis
6. Indkomne
forslag fra
man
samtidig
erandelshavere/varmeaftagere.
hurtigt tænkende, løsningsorienteret og arbejder selvstændigt, struktureret og
rbejdet omfatter bl.a.:
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Driftmålrettet,
og7.vedligeholdelse
af vil
det nye
produktionsanlæg.
så
man
falde godt til i vores organisation.
På
valg
er
følgende:
Kontrolmåling af flisprøver for bestemmelse af energiindhold.
Kent Soelberg
(modtager
Vi forventer,
at
vores
medarbejder er bosiddende i lokalområdet.
Indgåelse
i vagtordning, der
består
af figenvalg)
renye
personer.
Henrik Møller
(modtager genvalg)
Anders Lisvad

(modtager genvalg)

Vi tilbyder:
Et9. spændende
og krævende job i en moderne forsyningsvirksomhed i stadig udvikling. Vores
Valg af revisor.
arbejdsplads
er præget af godt humør med uformelle og frie rammer.
om personer:
10. Eventuelt.

valifikationer:

forventer,
at deafkommende
8. Valg
suppleanterdriftsassistenter
til bestyrelsen. har en håndværksmæssig baggrund samt
delpassercertifikat – og gerne erfaring med energiproduktion.

e kommende driftsassistenter er som personer positivt indstillede og har lyst til at ”spille med”.
vis manNB.
samtidig
er hurtigt
tænkende,
løsningsorienteret
og arbejder selvstændigt, struktureret
Anmeldelse
af stemmeret
skal
foretages
iflg. vedtægterne
§10.5.
og 10.7.
g målrettet,
så vil man falde
godt
til i vores organisation.
forventer, at vores nye medarbejdere er bosiddende i lokalområdet.

Aflønning vil selvfølgelig modsvare den enkeltes kvalifikationer og de krav, som stilles.
Din ansøgning skal være os i hænde senest d. 15.08.21 – vi forventer at afholde samtaler i uge 34.
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Ansøgning kan sendes som sikker mail via Grenaa Varmeværks hjemmeside:
https://grenaavarme.signflow.dk/webapp/securemailbox/new

nsøgning bedes mailet til ka@grenaavarme.dk – ansøgningsfrist er d. 20.07.17.
forventer løbende ansættelse af driftsassistenterne i perioden d. 01.09.17-01.11.17.

Ønsker du yderligere informationer om stillingen, er du velkommen til at kontakte
teamleder Klaus Albæk, tlf. 29 25 01 15 eller direktør Søren Gertsen, tlf. 29 65 60 70.
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