Incineration Manager søges til Fortum Waste Solutions A/S
Da en af vores medarbejdere går på efterløn,
søger vi hans afløser.
Vi søger en Incineration Manager, der kan
supportere den daglige drift af Fortums anlæg.
Ansvarsområdet er bredt med en lang række
faste opgaver, hvortil der ofte også vil være
opgaver, der skal løses ”nu og her”. Den daglige
drift består af 6 vagtteams, der opererer de 3
forbrændingsanlæg i 3-holdsskift. Der er
ligeledes et team bestående af 4 mand, der
håndterer restprodukter.
Hovedopgaver/ansvarsområder:
• Drift at Fortums dampturbiner til
elproduktion
• Løse ”nu og her” opgaver der opstår i
dagligdagen, samt deltage i planlagte
anlægsrevisioner/mindre projekter
• Afholde tavlemøder med vagtteams
• Opfølgning på forbedringsforslag i egen
afdeling og på tværs af afdelinger
• Indrapportering af el- og
fjernvarmeproduktion til forsyningsnettet
• Drift af dampforsyning til interne
forbrugere
• Forsyning af fjernvarme til Nyborg
Forsyning
• Drift af vandbehandlingsanlæg til
kedelvand
• Planlægning af øvelser for internt
brandberedskab og sikre driften af
slukningsanlæggene

Kvalifikationer:
• Du har en teknisk eksamen som
maskinmester eller lignende, gerne med
praktisk erfaring
• Vi ser gerne, at du har erfaring med
komplekse procesanlæg, samt
turbindedrift og kedelvandsbehandling
• Du går foran, når det gælder sikkerhed og
miljø
• Du er god til at kommunikere på tværs af
afdelinger og forskellige niveauer i
organisationen.
• Du er en habil it-bruger.
• Du behersker engelsk i skrift og tale.
• Hvis du har erfaring med Lean værktøjer vil
det være en fordel

Ansøgning og CV sendes til Fortum via
dette link Incineration Manager

En stilling som Incineration Manager i
Forbrændingsafdelingen, der refererer til
forbrændingschefen. Det er et ansvarsfuldt og
selvstændigt job, hvor hverdagen til tider er
præget af stor travlhed. I teamet hjælper vi
hinanden og udviser gensidig respekt og
fleksibilitet. Vi ønsker, at vores nye kollega
bidrager proaktivt ved at komme med
forbedringsforslag, der optimerer processerne
og tilfører værdi til Fortum.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til
Manager Kenneth Simonsen, mobil: 2529 1357.

Vi indkalder til samtaler løbende og lukker
rekrutteringsforløbet, når vi har den rette
kandidat. Vi opfordrer dig derfor til at sende
din ansøgning og dit CV hurtigst muligt.

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.
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