Verdalskalk AS ble etablert i 1991 og har som formål drift av kalkforekomsten i Tromsdalen
i Verdal, samt foredling og produksjon av kalkprodukter. Forekomsten i Tromsdalen er
en av de største og viktigste kalkforekomstene i Europa og den gir oss en unik basis for
en spennende videreutvikling av vår virksomhet. Bedriften er et produksjonsselskap som
produserer for sine eiere; Franzefoss Minerals AS, Norge Lhoist, Belgia og Nordkalk OY AB,
Finland. Produksjonen skjer i Verdal kommune og på Hylla i Inderøy kommune.
Bedriften har en omsetning på ca. 160 millioner og har i dag 70 ansatte. Vi er sertifisert
etter ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Mekanisk avdeling på Hylla søker:

Arbeidende formann
Vi søker etter en formann som har ansvar for den daglige driften av
anleggets mekaniske avdeling. Formannen rapporterer til anleggssjefen og
får arbeidslederansvar for mekanikere på verksted.
Søkere må/bør ha følgende kvalifikasjoner og egenskaper:
• Fokus på HMS
• Erfaring med forebyggende vedlikehold og reparasjoner
• Ønskelig med fagbrev, industrimekaniske fag
• Ansvarsfull
• Initiativrik, fokus på forbedringer
• Systematisk
• Kunne bruke dataverktøy
• Fremstå som tydelig både mot anleggsledelsen og de øvrige
mekanikerne.
Oppgaver:
• Sørge for at lover og forskrifter, og krav i internkontrollen blir overholdt
• Ansvarlig for at reparasjoner blir utført på en forsvarlig og sikker måte
og at det utføres jobbsikkerhetsanalyser i forkant av arbeidet.
• Prioritere arbeidsoppgaver i samarbeid med anleggssjef.
• Delta i anleggets driftsmøter.
• Delta i faggruppe som ledes av vår vedlikeholdsingeniør
• Sørge for å innføre og holde i drift alle vedtatte moduler i vedlikeholdsprogram, View.
• Gjennomføre sårbarhetsanalyser i produksjonsanleggene, sammen med
anleggssjef.
• Være bindeledd mellom anleggssjef og øvrige mekanikere.
Påpeke og sørge for utbedring av feil og mangler i prosessene.
• Identifisere flaskehalser i produksjonen og være med i prosesser for å
fjerne/begrense disse.
• Utføre reparasjoner og vedlikeholdsoppgaver.
• Være deltager i bedriftens ressursteam innen vedlikehold, som består
av en representant fra hvert anlegg.
• Det må påregnes arbeid ved de andre anleggene etter behov.
Stillingen innebærer arbeid i hovedsak på dagtid, men stillingen inngår i en
periodevis vaktordning for bedriften.
Lønn etter avtale.
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