Job Title: Facility medarbejder
Til vedligehold hos IFF i Grindsted.
Her er muligheden for at blive en del af
et fantastisk vedligeholdelsesteam.
I Facilityafdelingen sætter vi kvalitet
meget højt, både når det gælder
arbejde og personale. I Facility er vi 4
medarbejdere, hvor man hver især selv
står for planlægning af vedligehold
og facilityopgaverne. Vi har mange
forskellige opgaver, og har derfor en
stor maskinpark med alt fra grensaks
til teleskoplæsser og slamsuger. Vi har
også et snedkerværksted, hvor mange
specialopgaver løses. Vi sparer på tværs
af smede og elektrikkere og hjælper
hinanden, når det er nødvendigt.
Så ønsker du at tage ejerskab, finde
kreative løsninger og være medansvarlig
for Facility vedligehold på et
produktionsområde, er det her
stillingen for dig.
Opgaverne i jobbet er:
• Vedligehold af vores
kloak/afløbssystemer,
grønne områder,
veje og udenomsarealer.
• Udføre forebyggende vedligehold
på fabrikkens bygninger
• Registrering og opgavestyring i vores
SAP PM vedligeholdelsessystem
• Ad hoc opgaver og support til de
øvrige vedligeholdelsesteams
• Diverse vicevært opgaver
• Indgå i snerydningsberedskab/
vagtordning
Personlige kvalifikationer:
Samarbejdsvillig, Godt humør,
Selvstændig, Proaktiv og Kreativ

Kvalifikationer:
• Gerne håndværker eller erfaring
med landbrugsmaskiner
• Kørekort, og gerne til truck
og teleskoplæsser
• It-kendskab
Hvis du har de personlige færdigheder,
og hænderne skruet rigtigt på, vil vi
gerne se din ansøgning, da ingen er
uddannet til lige netop vores fabrik.
Vi møder mellem kl. 6-8 og går hjem
mellem kl. 14-16, alt efter hvordan det
passer dig bedst. Derudover har vi en
frivillig tilkaldsordning, som du vil blive
en del af. Du planlægger selv med
produktionen, hvornår og hvordan
I laver opgaver og forbedringer. Du
afrapporterer selv i vores SAP-system, så
det er en fordel, at du kan finde ud af at
tænde en computer og ved hvordan
den virker
Vi kan tilbyde en social arbejdsplads
med ordnede forehold, overenskomst,
et godt arbejdsmiljø, gode kolleger og
med gode kantineforhold. Vi har en
gennemsnitsanciennitet på 15 år, hvilket
underbygger påstanden om det gode
arbejdsmiljø
Stillingen er en timelønsstilling.
Vil du vide mere om stillingen,
er du velkommen til at kontakte
Jørgen Kjær Madsen på
mail: joergen.kjaer.madsen@iff.com
eller telefon 21 54 28 24.
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