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Danpo søger en tekniker til vedligehold af højteknologisk 

produktionsanlæg, Aars 

Dit nye arbejdssted bliver i vores produktion i Aars. Her bliver du en del af vores vedligeholdelsesafdeling på 35 

kompetente kollegaer, der sikrer fabrikkens maskiner kører fejlfrit, så leveringstider overholdes.  Vi arbejder efter 

LEAN og går både op i faglighed og arbejdsglæde, så der sigtes efter world-class, når vi holder produktionsapparatet 

toptrimmet.  

 

Juster og hold vores maskiner ved lige mens du udvikler dig 

Som elektriker er det dit ansvar at sikre fejlfrie, produktionsklare maskiner, når du servicerer vores 

produktionsafdeling. Du møder nye udfordringer hver dag, da vi har mange forskellige maskiner, som stiller krav til 

din faglige kunnen. Dine opgaver består i at: 

 

 Udføre afhjælpende vedligehold på anlæg ved produktionsstop. 

 Udføre forebyggende vedligehold på maskiner og installationer. 

 Udføre fejlfinding, reparation og optimering på procesudstyr.  

 Optimering af maskiner og udstyr. 

 

Få en fordelagtig arbejdsplan og opgrader din viden 

Hos os kender du din arbejdsplan minimum 16 uger frem, og du er på job hver fjerde weekend. Vi vægter 

arbejdsglæde og arbejdsmiljø højt, og derfor har du altid en hel uge fri efter en weekendvagt. Du arbejder sammen 

med fagligt dygtige kollegaer, og det er ikke unormalt at høre sang og fløjten i produktionen, for vi kan lide vores 

arbejde. Desuden går vi op i udvikling og har hele tiden den nyeste teknologi, ligesom vi lægger vægt på 

videreuddannelse, så du konstant opgraderer din viden. 

 

Vores ønsker til dig 

 Du har en faglig baggrund som elektriker, automatikmekaniker, mekaniker, smed eller lignende.  

 Du har teknisk flair og gerne viden og erfaring fra procesindustrien. 

 Du forstår at arbejde efter LEAN og kan sætte dig ind i mange forskellige maskiner uden at gå på kompromis 
med kvaliteten.  

 Du har viden, erfaring eller og interesse inden for den tekniske side ved automatiseret produktion. 

 Du sætter en ære i at holde dig løbende ajour på de relevante områder. 

 Du mestrer dansk i tale og på skrift. 
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På det personlige plan går du struktureret til værks og formår at bevare overblikket, når en maskine pludselig kræver 

din opmærksomhed. Du er tålmodig og forstår at diagnosticere og holde hovedet koldt, så en fejl findes så hurtigt og 

effektivt som muligt. Sidst men ikke mindst bidrager du med godt humør. 

 

Vil du arbejde sammen med os? 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vedligeholdschef Ulrik Nielsen på telefon 2277 8753 

eller el-mester Jan Gundersen på 2277 8689.  

 

Ansøgning og CV sendes til personale@danpo.dk   
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