Projektleder til teknisk afdeling
Bryggeriet Vestfyen skal i gang med en række anlægningstekniske investeringer de kommende år, og skal
derfor have en kollega om bord der kan styre disse projekter i samarbejde med produktionsledelsen.
Til styrkelse af vores organisation og processer søger vi derfor en ny kollega, der kan løfte opgaverne omkring projektledelse omkring maskinindkøb, installation og idriftsættelse. Dette lige fra behovsafklaring, tilbudsfase, projektering, kontrakt, installation og idriftsættelse.
En person der kan være synlig i organisationen og strukturere arbejdet og processerne omkring investeringer, teknik og miljø.
Med reference til fabrikschefen vil hovedopgaven være projektstyring af investeringer i tæt samarbejde
med teknisk afdeling samt ansvarlig for miljø.

Vi tilbyder:





Stor indflydelse på bryggeriets tekniske udvikling og digitalisering i produktionen
Bred berøringsflade i hele organisationen
100 dedikerede kollegaer
Mulighed for personlig udvikling

Dine arbejdsopgaver vil omfatte:
Dagligdagen vil blive fyldt med at projektere og drive bryggeriets tekniske udvikling, så vi sikrer den optimale automationsgrad og digitalisering. Arbejdsopgaver omfatter bl.a.:








Opstilling af investeringsbudgetter dækkende ovenstående, som løbende 5 årsplan
Udarbejde investeringsprojekter samt implementering og træning, som sikrer og øger vores oppetid og produktivitet. Herunder udarbejde investeringsansøgninger, med pay back kalkuler.
Udarbejdelse og implementering af ressourceoptimering i bredeste forstand: udbytter, miljø, spild,
transport etc. Som del af dette også have en central rolle i vores fremtidige klimaaftryk og tilhørende rapportering.
Ansvarlig for at arbejdssikkerhed, kvalitet, fødevaresikkerhed, støj og miljø tænkes ind i alle projekter.
Sikre hjemtagelse af tilskud til div. Projekter fra mulige kilder (Udviklingsfondet, EU, miljø, CO2 kvoter, etc.)
Udbygge og vedligeholde virksomhedens elektroniske datafangst og KPI system.

Hvem er du:
Vi forventer os en kollega der er operationel og kan arbejde på flere niveauer. Vi forventer at du har en relevant teknisk uddannelse og erfaring med maskinindkøb og installation.
Du har en analytisk og struktureret projektlederprofil i både økonomisk, teknisk og tidsmæssig øjemed, og
du nyder at bidrage i en forandringsledelsesproces.

Ansøgning:
For yderligere information om jobbet, opgaverne og virksomheden kan du kontakte fabrikschef, Jørgen Dissing på tlf. 28352379.
Vi behandler ansøgninger løbende, og opfordrer dig til at sende din ansøgning hurtigst muligt.
Tiltrædelse snarest muligt efter aftale.

Om A/S Bryggeriet Vestfyen
A/S Bryggeriet Vestfyen startede som et lille lokalt bryggeri i Assens på Vestfyn i 1885. Over de seneste 135
år har bryggeriet udvidet både produktion, faciliteter og sortiment med øl og sodavand til egne brands og til
private label, og råder nu over 25.000 m2 fordelt på to lokationer på Fyn. Med en række brands som Willemoes, Bryggeriet Frejdahl, Indslev Bryggeri, Ugly Duck Brewing Co. og Jolly Cola er vi i dag et af Danmarks
største bryggerier og producenter af specialøl. Bryggeriet holder stadig til i de samme bygninger i Assens,
men har siden 2021 været ejet af den finske bryggerikoncern, Olvi Group, som opererer i Norden og Baltikum med egne bryggerier og tapperier, og eksporterer produkter til hele verden.

