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Vedligeholdelseschef  
til teknisk afdeling 

 
 
 
Til teknisk afdeling Brørup søger vi en stærk og synlig leder med bred teknisk forståelse, som sammen med vores tekniske chef vil sætte kursen 
for et team af dygtige interne og eksterne håndværkere, primært smede og elektrikere. Dit ansvarsområde bliver daglig ledelse af 
vedligeholdsafdelingen, der i døgndrift varetager vedligehold af produktionsudstyret på vores slagteri i Brørup.  

Jobbet: 
 Samarbejde med produktionslederne om at sikre høje oppetider på produktionsanlægget 
 Implementering samt opfølgning på forebyggende vedligehold vha. vedligeholdelsessystem (PM5) 
 Personaleledelse, herunder udarbejdelse af arbejdsplaner, afholdelse af MUS- og fraværssamtaler m.v. 
 Ansvarlig for planlægning og udførelse af vedligeholdelsesopgaver, både kort- og langsigtede 

 
Faglige kvalifikationer:  

 Du er uddannet maskinmester eller har anden relevant uddannelse med en håndværksmæssig baggrund 
 Solid bred erfaring med fødevareproduktion, gerne på ledelsesniveau 
 Du kan begå dig på engelsk 

 
Om dig som person: 

 Er selvstændig, systematisk og grundig, og er i stand til at holde overblikket i pressede situationer 
 Synlig leder med gode samarbejdsevner samt godt humør 
 Service- og løsningsorienteret, fleksibel og praktisk anlagt med fokus på at skabe resultater 
 Trives med at motivere og sætte retning for dit team  

 
Vi kan tilbyde dig: 
En spændende og selvstændig lederstilling i en dynamisk koncern med en uformel omgangstone, gode kolleger og mulighed for personlig og 
faglig udvikling. 
 
Vi tilbyder løn efter kvalifikationer, en attraktiv pensionsordning samt frihed under ansvar. Arbejdsstedet er Markedsvej 9, 6650 Brørup. 
Tiltrædelse snarest efter aftale. 
 
Spørgsmål til stillingen kan rettes til: Teknisk chef Bo Albrektsen, mobil +45 2510 6702. Ansøgningen sendes pr. email til job@tican.dk, mrk. 
Vedligeholdelseschef Brørup. 
 
Ansøgningerne vurderes løbende, og stillingen vil blive besat, så snart vi har fundet den rette kandidat. Vi glæder os til at høre fra dig! 
 
 
Tican er en international fødevarevirksomhed med produktion og salg af fersk og frosset svinekød til detail- og industrikunder. Vi har specialiseret 
os i svineslagtning, opskæring og udbening og har fokus på en dynamisk og fleksibel service over for leverandører og aftagere.  
Som en førende dansk fødevarevirksomhed tilbyder Tican et bredt sortiment af svinekødsprodukter til kunder i en lang række lande. 
Ticans produkter bliver fremstillet på vore virksomheder i Danmark og lever op til de strengeste krav til fødevaresikkerhed. Tican har en årlig 
produktion på 3,8 mio. svin. Det gør os til Danmarks andenstørste slagteri - og vi er i stadig vækst. 

 


