
 

Tekniker til vedligehold 

Ebrofrost Denmark A/S 
Ringvej 14 
5853 Ørbæk 

Vi søger lige nu en medarbejder til vores vedligeholds team. Arbejdet består i at indgå i vores tekniske team som 
vare tager opgaver lige fra pasning af vores flis fyr, køle kompressor anlæg til vedligehold og fejlfinding på vores 
høj hygiejniske produktions udstyr. 

Vi søger medarbejder til både skiftehold, nat og weekend. 

Vi forventer: 

• Du har en teknisk uddannelse som smed, mekanikker eller lignende. 

• Gerne kendskab til fejlfinding på automatiske anlæg 

• Du har erfaring i vedligehold og reparation, både mekanisk & elektrisk 

Det vil være en fordel hvis: 

• du her kendskab til køleteknik og dampkedler. 

• Kan indgå i skiftehold og vagtplan. 

• Kendskab til fødevareproduktion er klart et plus 

Som person er du altid opsøgende på at sikre optimal drift af tekniske anlæg. Vi forventer du kan planlægge dit 
arbejde selv og formår at få tingene gjort. Du arbejder systematisk og formår at se problemerne inden de opstår. 
Du kan holde orden og hovedet koldt selv i pressede situationer, samt være synlig i produktionen og er altid klar til 
at yde support til medarbejderne ved behov. 

 Vi tilbyder:  
 

• Et selvstændigt og spændende job med gode fremtidsmuligheder i en velkonsolideret og dynamisk 
virksomhed  

• En travl hverdag med opgaver, som du selv skal styre og strukturere i samarbejde med et velfungerende 
teknikerteam  

• Vi sørger for løbende uddannelse efter behov 

• Ordnede lønforhold samt pensionsordning og sundhedsforsikring  

 
Ansøgningsfrist:  
Vi indkalder løbende samt hurtigt kandidater til interview hvorfor vi kun beder om dit CV, så søg gerne hurtigst muligt. 
Alle henvendelser behandles med fuld diskretion. CV sendes til hr@ebrofrost.dk mærket ”Ansøgning” 

Kontakt        

Har du konkrete spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Henrik Rosenlund på tlf. 29 41 15 54  

Ebrofrost Denmark A/S, som er beliggende på Østfyn, er et eksempel på en succeshistorie indenfor dansk 

fødevare-produktion. Virksomheden har på mindre end 20 år opnået en position som Europas førende producent 

af kogte og frosne ris og pasta til fødevareindustrien. Blandt kunderne hos Ebrofrost er de multinationale 

fødevaregiganter, og blev da også i forbindelse med generationsskifte, en del af en multinational fødevarekoncern 

- Ebro Foods som i dag er verdens største ris leverandør. Succesen er opnået i kraft af en visionær og innovativ 

tilgang til industriens behov, og en vilje til at udvikle og investere i teknologi som er ”second to none”. 
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