
 
 

Danpo A/S slagter, forarbejder og sælger kylling fra danske landmænd. Med 800 ansatte og en årlig omsætning på 1,8 milliarder kroner leverer 

virksomheden alle former for kyllingeprodukter til det danske marked og til en lang række eksportmarkeder. Læs mere på www.danpo.dk / 

www.facebook.com/danpodk. Danpo A/S indgår i fjerkrækoncernen Scandi Standard (www.scandistandard.com). 

 

 

 

 

 

 

 

Danpo søger en el-tekniker til vedligeholdelsesafdeling i Aars 
- fast aftenvagt eller skiftehold. 
 

Dit nye arbejdssted bliver i vores produktion i Aars. Her bliver du en del af vores vedligeholdelsesafdeling på 33 

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

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

toptrimmet. Både på fast aftenvagt og skiftehold har du en weekendvagt hver fjerde uge efterfulgt af en friuge. 

 

Som el-tekniker 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 både el teknisk, men også mekanisk. 

 

 Dine opgaver består i at: 

 Udføre afhjælpende vedligehold ved produktionsstop. 

 Udføre forebyggende vedligehold. 

 Udføre fejlfinding, reparation og optimering på maskinparken.  

 Opdater og holde vores dokumentation ajour ført. 

 

Vores ønsker til dig 

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

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

 Du er selvkørende, og som person er du loyal, hjælpsom og konstruktiv. Du har fokus på kvaliteten 
og kan bevare overblikket selv i pressede situationer. 

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

 Du er dansk i tale og på skrift. 

 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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