
 
 

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). 

 

 

 

 

 

 

Vi søger to teknikere til vedligehold af højteknologisk produktionsanlæg i 
nyoprettede stillinger på daghold 
 
Dit nye arbejdssted bliver på vores forædlingsfabrik i Farre. Her bliver du en del af vores 
vedligeholdelsesafdeling på 17, snart 19, kompetente kollegaer, der sikrer, at fabrikkens maskiner kører 
fejlfrit, så produktionstiden 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 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. Dine opgaver består i at:  

 Udføre afhjælpende vedligehold på akutte stop  

 Udføre forebyggende vedligehold på redundante enheder og maskiner  

 Udføre mindre opgaver som smøring af maskiner og udskiftning af tandhjul  

 Udføre større elektriske og mekaniske opgaver på komplekse maskiner  

Trives du i et dynamisk team, og ønsker du at opgradere din viden?  
Hos os vægter vi det kollegiale samarbejde højt, og derfor ser vi først på kemien og dernæst på det faglige. 
Hvis du har styr på det elektriske, lærer vi dig det mekaniske eller omvendt. Vi går op i udvikling og har 
fokus på ny teknologi, ligesom vi lægger vægt på videreuddannelse, så du konstant opgraderer din viden.  

Vores ønsker til dig  

 Du har en faglig baggrund som f.eks. smed, mekaniker, elektriker eller industritekniker. Det vigtigste 
er, at du har gåpåmod og tager udfordringerne, som de kommer 

 Du har teknisk flair hvor viden og erfaring fra procesindustrien vil være et plus. Du kan sætte dig ind 
i mange forskellige maskiner uden at gå på kompromis med kvaliteten, og har du erfaring fra 
fødevarebranchen, er det en fordel 

 Du forstår at arbejde efter LEAN principperne eller er villig til at lære en ny måde at arbejde på 
 
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. Vi stiller høje krav til vores medarbejdere, og du vil derfor 
opleve stor frihed i dit arbejde. Sidst men ikke mindst søger vi en kollega, som bidrager positivt til 
afdelingen.  
 
Vil du arbejde sammen med os?  
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til i uge 29 og 30 at kontakte ledende tekniker Kristian Bo 
Andersen på telefon 2277 8524 og i uge 31,32 og 33 at kontakte vedligeholdschef Niels Christian 
Lauridsen på telefon 2277 8526. Ansøgning og CV sendes til personale@danpo.dk 
 
Ansøgningsfristen er den 19. august 2017.  Vi glæder os til at høre fra dig.  
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