
Fortum Waste Solutions A/S er en del af det nordiske forretningsområde ’Recycling and Waste Solutions’ i energi-

koncernen Fortum. Vi tilbyder miljø- og ressourceeffektivitet gennem totalløsninger til håndtering, genanvendelse og 

slutbehandling af farligt affald. I Danmark beskæftiger vi ca. 200 medarbejdere, og sammen med vores kunder 

arbejder vi for en renere verden baseret på cirkulær økonomi. Læs mere på www.fortum.dk/wastesolutions. 

 

     

 
Driftsoperatør søges til Fortum Waste Solutions A/S i 

Aarhus 

Fortum Waste solutions er i rivende udvikling. 

Derfor søger vi en dygtig driftsoperatør til 

vores afdeling i Aarhus. 

 

Dit ansvarsområde: 

• Du vil være en del af det daglige 

drifts/vedligeholdelses team, som 

sikrer optimal og effektiv drift af 

proces- anlægget 

• Du vil efter endt oplæring indgå i 

vagt/tilkaldeordning på lige fod med 

det øvrige team 

• Du vil arbejde målrettet med fejlfinding 

og udvikling,  

• Du vil på sigt blive en særdeles aktiv 

spiller, når det gælder planlægning af 

vedligehold og fremtidige projekter. 

• Du vil i samråd med teamet sikre, at 

produktionsplaner følges/optimeres 

dagligt 

 

 

Dine kvalifikationer: 

• Din baggrund kan være 

maskinmester, automatiktekniker, 

industrielektriker eller lignende. 

• Du er ansvarsbevidst, arbejder 

selvstændigt, er initiativrig og kan 

bevare overblikket i pressede 

situationer. 

• Du yder god kundeservice for vores 

kunder. 

• Du har teknisk flair for procesanlæg 

 

 

 

• Du er fleksibel, da hver dag byder på 

mange forskellige opgaver 

• Da du skal indgå i vagtordningen, skal 

du kunne være på arbejdspladsen 

inden for én time efter tilkald 

• Kendskab til PLC vil være et plus 

 

Vi tilbyder: 

• En spændende og udfordrende stilling 

i en virksomhed i rivende udvikling. 

• Den rette kandidat får rig mulighed for 

at udvikle sig, såvel fagligt som 

personligt, i et dynamisk miljø.  

• Vi har stort fokus på vores 

arbejdsmiljø, medarbejdernes 

sikkerhed og medarbejder-udvikling. 

• Et job med flextid og vagtordning. 

Ansættelsesvilkårene reguleres af 

Industriens Overenskomst. 

 
Ansøgning og CV sendes til Fortum via 
dette link Driftsoperatør 
 

Praktiske informationer: 

Stillingen er på 37 timer 

Vi ønsker at besætte stillingen pr. 1. 

december. Ansøgninger vil løbende blive 

vurderet. 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse 

til Kasper Pedersen, mobil: 2529 1333. 

 

 

 

 

 

https://careers.fortum.com/psc/ext/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?FOCUS=Applicant&JobOpeningId=8466&PostingSeq=1&SiteId=1&Page=HRS_APP_JBPST&REL_ACTION=Yes

