NK-Forsyning A/S søger en maskinmester/maskiningeniør til projektledelse
NK-Forsyning A/S har travlt med spændende projekter på vores renseanlæg, så derfor søger vi en skarp
maskinmester/maskiningeniør, der skal være med til at sikre gennemførsel af maskin- og el-projekter på
vores renseanlæg. Stillingen er tidsbegrænset (2 år).
Som maskinmester/maskiningeniør hos os vil du:
• få en varieret og udfordrende hverdag med fokus på sikker drift.
• blive del af en arbejdsplads, hvor et godt arbejdsmiljø og sikkerhed prioriteres højt, både under og
efter projekterne.
• flextid, da vi ønsker at bidrage med rammer til, at vores medarbejdere kan have en sund balance
mellem arbejdsliv og privatliv.
Med stillingen følger arbejdsopgaver med at:
• gennemføre større og mindre maskinprojekter på spildevand- og biogasanlæg.
• prioritere projekterne i tæt samarbejde med driftslederen for spildevand.
• sikre stabile projektforløb, som følger mål, planer og budgetter (igangsætning, tilsyn, byggemøder
og opfølgning).
• sikre den nødvendige dokumentation før, under og efter projekterne med fokus på
maskinsikkerhed og lovgivning.
• sikre, at vores driftspersonale inddrages, så de bedste løsninger implementeres.
• indsamle data og igangsætte undersøgelser for kommende projekter.
Vi søger dig, fordi du:
• har gode kommunikations- og samarbejdsevner internt og kan sikre et godt samarbejde med
interessenter og samarbejdspartnere.
• som person er ansvarlig, fleksibel og arbejder selvstændigt, løsnings- og resultatorienteret.
• kan deltage positivt i faglig sparring og tæt samarbejde med kolleger i dagligdagen.
• behersker dansk i skrift og tale og har interesse for og kompetencer til at sikre, at vores projekter
bliver gennemført.
• har gode it-kundskaber og kan præsentere projekternes fremdrift for driftspersonalet samt
opdatere vores vedligeholdelsessystem med nye maskiner og komponenter (PM5).
• har erfaring med projektledelse af maskin- og el-projekter fra tidligere job.
Lyder det som dig?
Ansøgningsfrist: 15. august 2018.
Løn: Efter gældende overenskomst med tillæg efter kvalifikationer.
Tiltrædelse: Efter aftale – gerne hurtigst muligt.
Tilknyttet adressen: Ved Fjorden 18, 4700 Næstved.
Vil du vide mere, kan du kontakte Martin Pedersen på telefon 55 78 51 47 eller mpe@nk-forsyning.dk.
Ansøgning samt CV skal sendes til job@nk-forsyning.dk med emnefeltet: ”Maskinmester/maskiningeniør –
projektansættelse”.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Venlig hilsen
NK-Forsyning A/S

