Field Service Assistant søges til Fortum Waste Solutions A/S
Fortum får flere og flere opgaver ude hos
vores kunder, derfor ønsker vi at udvide
vores mobile Field Service Team. Opgaverne
er en blanding af faste kendte opgaver og
ukendte opgaver f.eks. i forbindelse med
oprydningssager.
Dit ansvarsområde:
•

•
•

Udføre forskellige praktiske opgaver i
forbindelse med håndtering af farligt
affald ude hos Fortums kunder,
herunder truck kørsel og ompumpning af kemikalier.
Hjælpe med pakning og mærkning af
farligt affald ude hos Fortums kunder
Klargøre og vedligeholde materiel og
udstyr, der skal bruges på opgaver
f.eks. pumper og sikkerhedsudstyr

Dine kvalifikationer:
Vi forestiller os, at vores nye kollega har
følgende faglige og personlige kvalifikationer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Er en selvstændig person, der er god
til at samarbejde og udviser teamånd
Er udadvendt og imødekommende
Er fleksibel mht. arbejdstider
Kan lide nye udfordringer og er
omstillingsparat
Har fokus på arbejdsmiljø og
sikkerhed
Har kørekort og truckkort
Er en habil IT bruger
Erfaring med farligt affald og
kendskab til ADR vil være en fordel

Vi tilbyder:
•
•

•

En spændende og udfordrende stilling
i en virksomhed i rivende udvikling.
Mulighed for at udvikle sig, såvel
fagligt som personligt, i et dynamisk
miljø.
Vi har stort fokus på vores
arbejdsmiljø, medarbejdernes
sikkerhed og medarbejderudvikling.

Ansøgning og CV sendes til Fortum via
dette link Field Service Assistant

Praktiske informationer:
Tiltrædelse efter aftale
Stillingen er på 37 timer om ugen, men der
kan forekomme overarbejde afhængig af
opgavernes geografiske placering og
varighed.
Opgaverne er placeret i hele Danmark
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse
til Susanne Schutlz tlf. 24664757

Ansøgningsfrist 15.april 2019.

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

