
                                                                                               
 

Superintendent til serviceafdeling søges 

ME Production søger en Superintendent til vores Scrubber-serviceafdeling. Har du en teknisk uddannelse eller 
teknisk forståelse og har du lyst til hyppige rejser, også med kort varsel, så er jobbet lige noget for dig! 
ME Production opererer indenfor flere forretningsområder: Vind, marinegear og røgrensning. Derudover ligger 
der nye systemer i pipelinen og i røgrensningssegmentet oplever vi igen en massiv vækst. Derfor har vi brug for 
ekstra stærke kompetencer til at varetage alle de nye spændende serviceopgaver inden for dette segment. 

Hvad kan du forvente og hvordan bliver din hverdag? 
Du kan forvente at blive en del af et kompetent og engageret serviceteam, hvor hverdagen går stærkt og hvor 
to dage sjældent er ens. 
Jobbet foregår typisk på et værft, hvor installation, idriftsætning og service af scrubberen blot er nogle ud af 
mange opgaver for rederiet, men for tiden er primære jobs indenfor service. Derfor er det vigtigt, at du kan 
holde hovedet koldt i pressede situationer, samt at du kan arbejde koncentreret selvom der foregår meget 
arbejde omkring dig. 

Du kommer til at arbejde tæt sammen med kundens repræsentanter for nogle af de største globale rederier på 
markedet og det bliver din opgave at sikre, at deres installationsoplevelse er unik. 

Dine kompetencer 
Det vil være at foretrække, hvis du har erfaring med en del af følgende: 

 Installation, idriftsætning eller service af procesanlæg 
 Kan læse, forstå og arbejde efter tekniske manualer og deraf opsætning af diverse komponenter i 

anlægget 
 Test af anlæg før afskibning kan forekomme 
 Forestå byggemøder med værft og rederi 
 Store procespumper 
 Analyseapparater for måling af SO2/CO2 samt vandudledning 
 PLC/SCADA-styringer samt dertilhørende software 
 Flydende engelsk et krav 
 Bor tæt på Aalborg Lufthavn og kan rykke ud med kort varsel 

 

Vi tilbyder 

 En varieret hverdag med mange forskellige og spændende opgaver med en stor grad af tværfagligt 
samarbejde 

 Godt kollegialt samarbejde 
 Gode muligheder for faglig og personlig udvikling 
 En spændende virksomhed under udvikling og forandring 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

Lyder det som noget for dig? 
Her er en unik mulighed for at blive en del af et ægte væksteventyr, så søg jobbet allerede i dag. Send din 
ansøgning til Scrubber Service manager Kim Pedersen på mail: krp@meproduction.dk. Mærk ansøgningen: 
Superintendent. 
Der vil blive holdt samtaler løbende, og rekrutteringsprocessen afsluttes, når den rette kandidat er fundet. 
Ved spørgsmål til stilling er du velkommen til at kontakte Kim på mobil 28 97 79 29. 

 

Om ME Production 
ME Production udvikler og producerer røgrensningsudstyr til den maritime branche samt vindmøllegear og 
marinegear. Derudover er der ny teknologi i pipelinen. 
ME Production beskæftiger ca. 65 medarbejdere på Sandholm i Frederikshavn. 

 
Læs mere om virksomheden på www.meproduction.com 

 

 

 


