
 
 
 

Driftsleder til Ærøskøbing Fjernvarme A.m.b.a. 
 
Ansøgningsfrist: Løbende optagelse. Forventet start: Efter aftale. 
 
Ansættelsesforhold: Fast.  Arbejdstid: Fuld tid, andet kan også komme på tale. 
 
Ansættelse: Permanent. 
 
Ærøskøbing Fjernvarme er et 100 % vedvarende energiværk, med halmkedel, træpille kedel og 
solvarmeanlæg.  
Ærøskøbing Fjernvarme varetager drift og administration af Rise Fjernvarme, med træpille kedel og 
solvarme. 
Ærøskøbing Fjernvarme søger ny driftsleder til ansættelse snarest muligt. Driftslederen har det 
overordnede ansvar for varmeværkets tekniske og økonomiske drift og skal varetage den daglige drift i 
samarbejde med de øvrige ansatte på varmeværket og i tæt samarbejde med bestyrelsen. Er du 
løsningsorienteret, og brænder du for at arbejde med drift og forebyggende vedligehold, så kunne denne 
stilling være noget for dig?  
Driftslederen indgår i vagtordningen. 
Du får en bred kontaktflade til og samarbejde med både andelshavere, samarbejdspartnere, medarbejdere 
og bestyrelsen. Hverdagen kan ind i mellem være hektisk og vi prøver på, at have en humoristisk 
omgangstone. I en lille virksomhed som denne er vi nød til at løfte i flok. 
 
Ønskede kvalifikationer og kompetencer: 

• Du er uddannet ingeniør/maskinmester eller har en tilsvarende teknisk baggrund og med naturlig 
interesse for det administrative arbejde, herunder god økonomisk indsigt. Du skal have interesse i 
at videreudvikle en fremtid med vedvarende energi. 

• Erfaring med personaleledelse. 

• Innovativ tilgang til den daglige drift af varmeværket og flair for at finde/opfinde og løse forskellige 
tekniske problemer. 

• Du skal have kørekort. 

• Service- og forbrugerorienteret. 

• Gode kommunikations- og forhandlingsevner overfor myndigheder, andelshavere og ikke mindst 
kollegaer og bestyrelse. 

• Kan tilegne sig og formidle relevant lovfortolkning. 

• IT-kendskab. 

• Du arbejder struktureret, ansvarsfuldt og kvalitetsbevidst. 

• Fortrolig med indkøb og budgetlægning, samt kendskab til regnskab. 

• Kan træffe nødvendige beslutninger, ofte inden for kort tid. 

• Er bosiddende inden for en kortere afstand af varmeværket. 
 
VI TILBYDER: 

• Et ansvarsfuldt, selvstændigt og udfordrende job i en velfungerende forbrugerejet 
forsyningsvirksomhed. Frihed under ansvar - du tilrettelægger selv din arbejdsdag. 

• Dygtige medarbejdere. 

• En engageret bestyrelse. 

• Løn efter kvalifikationer. 



 
ANSØGNING: 
Ansøgningsfrist er d. 1. juni 2020. Vi afholder samtaler efterhånden, som ansøgningerne modtages. 
Er stillingen noget for dig, så send en ansøgning til bestyrelsesformand Jess Heinemann på mailadresse: 
jhsoldk@yahoo.dk. 
Yderligere oplysninger kan fås ved Jess Heinemann på tlf. 23328475 eller på vores hjemmeside www.aeroe-
varme.dk  

 
Ærøskøbing Fjernvarme A.m.b.a. 
Lerbækken 23, 5970 Ærøskøbing 

Tlf. 62522909, www.aeroe-varme.dk 
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