Teamleder PCS-teamet, Novozymes Kalundborg
Med fokus på ledelse og proces- og automatiksystemer
Brænder du for ledelse og arbejde med proces- og automatiksystemer? Har du
samtidigt lyst til at spille en afgørende rolle i at sikre, at vores systemer er stabile og
lever op til gældende krav, bl.a. gennem deltagelse i gennemførelse af projekter?
Så er du måske den nye Teamleder i Novozymes PCS team
PCS-teamet – som du skal lede – består af 8 fagligt dygtige og engagerede
medarbejdere og er en del af vedligeholdsafdelingen i Kalundborg. Teamet drifter,
vedligeholder og optimerer Novozymes forskellige IT/automationssystemer med
henblik på at sikre compliance og stabil drift.
Arbejdsopgaver:
Som Teamleder vil du primært lede teamet i dagligdagen og sikre, at teamet
udvikles. Derudover vil du arbejde med PLC systemer inkl. tilhørende udstyr og
interfaces. Du skal, i samarbejde med kollegaer, som både udførende og teknisk
ekspert, sikre overholdelse af krav, optimal funktion samt vedligehold af disse
systemer. Det vil ske både i egne mindre projekter samt som projektdeltager i større
tværgående projekter, hvor du vil fungere som ansvarlig for vores proces- og
automatiksystemer – Procos og Sattline. Overholdelse af krav og tilhørende
dokumentation udgør en vigtig og tidsmæssig væsentlig del af din hverdag.
Herudover skal du deltage i support til produktionen samt ved problemløsning.
Faglige og personlige kvalifikationer:
•
•

•
•
•
•

Relevant ledelseserfaring og du interesserer dig for ledelse af et teknisk
stærkt team
Du har en akademisk uddannelse eller tilsvarende baggrund med hands-on
erfaring inden for PLC, og automatisk-systemer og gerne erfaring med
Siemens, Allen Bradley, Danfoss mv.
Erfaringer fra den farmaceutiske industri inkl. tilhørende krav til
dokumentation og compliance, vil absolut være en fordel
Du har disciplin omkring planlægning, opgaveudførelse, samt grundig
dokumentation af alt udført arbejde
Du kan kommunikere klart og tydeligt på højt niveau i både skrift og tale, og
du er god til at formulere dig på dansk og på engelsk
Du er handlekraftig og tør tage beslutninger. Du er god til at få andre
involveret i og motiveret til løsning af opgaver
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•
•

Du er meget åben overfor nytænkning, arbejder selvstændigt og formår
samtidigt at skabe en god teamånd
Du er vant til at have mange bolde i luften og skabe overblik med henblik
på at sikre fremdrift i projekter/opgaver

Om Novozymes
Novozymes er verdens førende inden for biologiske løsninger. Novozymes arbejder
tæt sammen med kunder, partnere og det globale samfund for at skabe en bedre
og mere bæredygtig verden. Gennem videnskab og forskning videreudvikler vi
industrier, og som del af Research, Innovation & Supply er du med til at producere
og levere de biologiske løsninger, der forbedrer vores kunders forretning, og baner
vejen for en lysere fremtid.
Novozymes er verdens største leverandør af enzymer og mikrobiel teknologi. Med
bioinnovation kan Novozymes eksempelvis muliggøre højere høstudbytter i
landbruget, tøjvask ved lavere temperaturer, energibesparelser i
fremstillingsprocesser, fornybare brændstoffer og mange andre fremskridt, som vi
har brug for både i dag og i fremtiden. Novozymes kalder det Rethink
Tomorrow. www.novozymes.com

Ansøgning
HR-Kompagniet bistår Novozymes i vurderingen af de indkomne ansøgninger samt
gennemførelse af ansættelsesinterviews. Anders Moestrup er udførende konsulent
hos HR-Kompagniet.
Ansøg via stillingsannoncen på jobindex (tryk på ”søg jobbet online”-knappen)
hvor du vil blive guidet i at indlægge din ansøgning samt CV med foto til os senest
den 29. marts kl. 10, 2019.
Vi gør opmærksom på, at vi kun modtager ansøgninger sendt via det elektroniske
rekrutteringssystem. Ansøgninger der er sendt på anden vis, vil ikke komme i
betragtning.
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Senior Manager Morten
Stennicke Løwe, Novozymes på telefon 3077 2324 eller hos Konsulent Anders
Moestrup på telefon 2335 8090.
Alle henvendelser og ansøgninger behandles fortroligt.
Se endvidere www.novozymes.com eller www.HR-Kompagniet.dk
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