
 
 

 

 

 

 

El-mester med flair for ledelse 

Har du lyst til at stå i spidsen for 12 medarbejdere og bruge dine tekniske færdigheder til at 

sikre, at produktionen kører? Så tilbyder vi en udfordrende hverdag, hvor du får mulighed 

for bygge videre på dine kompetencer. 

Bliv en del af teknisk afdeling 

Du bliver en ud af seks ledere i Teknisk Afdeling, som består af ca. 37 dygtige medarbejdere. 
Sammen har vi ansvar for at løse de tekniske udfordringer, som kan opstå i en stor produktion og 

sikre at Danpos produktionsapparat fungerer optimalt døgnet rundt. Elektrikerne kører derfor i 
skiftehold, mens din arbejdsdag primært foregår i dagtimerne.  

 
Tag ansvar for den daglige ledelse 

I dagligdagen står du i spidsen for otte elektrikere og fire lærlinge. Det er dig, der leder teamet og 

sørger for planlægning af reparationer og vedligehold samt den daglige opgavefordeling. I 
dagligdagen fungerer du desuden som sparringspartner og hjælper dine medarbejdere, hvis de får 

brug for støtte.   

 
Deltag i projekter på tværs af organisationen 

Når det tekniske er i orden, tænker du fremad mod nye projekter, blandt andet i samarbejde med 
projekttekniskafdeling. Her bruger du din tekniske viden til at vurdere behov, omfang, frekvens af 

vedligehold m.m. Du deltager også i driftsmøder, og du kan i det hele taget se frem til et stærkt 
tværorganisatorisk samarbejde. 
 

Få frihed i en alsidig hverdag 

Du får stor frihed i hverdagen til at tilrettelægge opgaverne og styre dit team. Ikke to dage er ens, 

og tit forløber dagen ikke, som man troede. Men det er også det, der gør det både sjovt og 

spændende at gå på arbejde. Vi er et stærk team, der hjælper hinanden og lægger vægt på sparring, 

arbejdsglæde og trivsel.  

 
Løsningsorienteret og erfaren tekniker med lederpotentiale 

I Danpo investerer vi gerne i vores medarbejdere, og det betyder grobund for at bygge videre på 

dine kompetencer. Det er selvfølgelig et plus, hvis du har et par års ledelseserfaring, men det kan 

også være, at du er klar til at tage det næste naturlige skridt i din karriere.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 Du er uddannet inden for el-området, evt. med en overbygning som maskinmester, installatør 
eller lignende 

 Du har erfaring inden for dit fag 

 Du har erfaring med ledelse og kan lide at gå forrest 

 Du behersker både dansk og engelsk i tale og skrift 
 

Som person er du initiativrig og forstår at bruge din tekniske indsigt til at finde løsninger. Du er klar 

i din kommunikation og kan guide dine medarbejdere. Du er struktureret og kan arbejde med 

deadlines. Sidst men ikke mindst kan du stå fast og sige nej, når tingene ikke kan lade sig gøre.  

 

Lyder det som noget for dig? 

Vi holder samtaler løbende, så send din ansøgning og dit CV hurtigst muligt til personale@danpo.dk.  

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Line Agerskov i HR-afdelingen på 

3018 4035.  

 

 

 


