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Grønt fjernvarmeværk søger driftsleder
Har du ledelseserfaring, økonomisk og administrativt overblik, teknisk forståelse og visioner indenfor
anvendelse af grøn teknologi? Har du vilje og evne til at drive og udbygge Filskovs grønne varmeforsyning?
For vor samarbejdspartner Filskov Energiselskab A.m.b.A. søger vi en ny driftsleder.
Om jobbet
Som driftsleder er du ansvarlig for den daglige drift af varmeværket i Filskov med biogasproduktion,
varmeledningsnet, økonomi og personaleledelse. Du vil indgå i et tæt samarbejde med bestyrelsen og
deltage i dens møder. Du udarbejder budget, sikrer budgetopfølgning og leverer nøgletal til bestyrelsen.
Mere specifikt vil dine arbejdsopgaver være:


Drift- og personaleledelse.



Sikring af optimal og økonomisk drift. Herunder varetagelse af logistik med modtagelse af
biomasse, egenkontrol, energiproduktion og afsætning af den udrådnede biomasse.



Deltagelse i værkets daglige drift. Du vil indgå i en vagtordning med det øvrige personale.



Planlægning, koordinering og udførelse af vedligehold på kort og langt sigt, herunder arbejdsmiljøog beredskabsplaner.



Udvikling og optimering af arbejdsgange og processer med engagement i klimavenlig energi.



Kontakt med leverandører, aftagere, forbrugere og andre samarbejdspartnere, fx rådgivere og
entreprenører.

 Overholdelse af gældende lovgivning for varmeforsyning, sikkerhed og arbejdsmiljø, m.m.
Der er tale om en fuldtidsstilling med tiltrædelse snarest muligt, men vi venter gerne på den rette profil. Du
tilbydes en høj grad af frihed og variation i arbejdsopgaverne. Vi forventer, at din bopæl ligger indenfor en
uproblematisk køreafstand til arbejdspladsen. Du tilbydes en god oplæring, attraktive og ordnede forhold
samt løn efter kvalifikationer.
Om dig
Du har en baggrund som maskinmester, maskiningeniør, maskintekniker, produktionsteknolog eller
lignende. Du har en god teknisk forståelse fra procesanlæg, og du har driftsledererfaring fra et
fjernvarmeværk. Erfaring med biogasanlæg er en fordel, men ikke et krav.
Derudover forventer vi, at du:


Har et godt helhedssyn og overblik, en god forretningsforståelse, og forståelse af købmandskab.



Motiveres af resultater, kan drive forandringsprocesser og kan både motivere og udvikle dine
medarbejdere.



Trives med en høj grad af selvstændighed samtidig med, at du er god til at samarbejde med alle
parter.



Har et godt drive og en positiv tilgang til dine opgaver, og kan kommunikere ubesværet med
kunder, leverandører og kollegaer.



Anvender IT selvstændigt.



Er villig til at videreuddanne dig indenfor området i takt med, at behov opstår.

Om Filskov Energiselskab A.m.b.A.
Filskov Energiselskab A.m.b.A. ejes af forbrugerne, som i 1992 etablerede fjernvarmeværket. Værket
forsyner godt 270 forbrugere i Filskov by med miljøvenlig varme og det offentlige elnet med grøn
elektricitet. Produktionen sker ved hjælp af biogas fra eget biogasanlæg og et træpillefyret kedelanlæg.
Værket er dimensioneret til årlig håndtering af 80.000 tons biomasse fra landbrug og industri. Under
spidsbelastninger og som reserve anvendes en kombineret gas- og oliekedel, hvor til olien forventes
udskiftet med bioolie, således at der kun produceres CO2-neutral varme på værket. Værket er et værdifuldt
aktiv for den selvejende landsby Filskov.
Ansøgning og kontakt
Har du spørgsmål til ovenstående stilling, kan du rette henvendelse til:
Filskov Energiselskab A.m.b.A., kasserer Kjeld Moustgaard, telefon 2146 1245, eller rådgiver Hans Henrik
Hansen, telefon 2943 7648.
SAGRO rekruttering er ansvarlig for rekrutteringsprocessen. Er du interesseret i at søge denne spændende
stilling, bedes du sende din ansøgning, CV samt relevante bilag via linket
https://app.jobmatchprofile.com/ppxayt/karriere-i-landbruget/hx322d/gront-fjernvarmevark-sogerdriftsleder
Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtale. Du må derfor meget gerne sende din ansøgning
allerede i dag.
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at HR-rådgiver Rikke Frølund-Bastrup på telefon 9629
6652 eller 4083 3568.
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