Driftledare till VH Biogas
Är du VH Biogas nya driftledare? Hos VH Biogas söker vi nu dig som är en god relationell ledare
med erfarenhet av arbetsledning ledning och produktion. Är du en naturlig ledare med
produktionsteknisk förståelse? Då kan du vara den vi söker!
Om VH Biogas

VH biogas AB är ett lokalt initiativ taget av lantbrukare i trakten kring Vårgårda och Herrljunga.
Ett 20 tal gårdar bidrar tillsammans för att utnyttja den potential som återfinns i den gödsel som
kommer av djurhållningen. Hos VH Biogas omvandlas denna gödsel, genom industriell
produktion till fordonsgas som sedan distribueras både lokalt i Vårgårda och Herrljunga
kommun men också till andra tankställen via Fordonsgas AB.
Bland annat körs flertalet bussar och bilar hos Vårgårda kommun och Vårgårdabuss på
fordonsgas som är producerad i VH biogasanläggning. I produktionsanläggningen arbetar ca 5 st
personer i olika roller.
Dina arbetsuppgifter

Som driftledare är du ansvarig för personal och produktion på VH Biogas anläggning i Vårgårda.
Du leder projekt som är kopplade till verksamheten och du samlar och leder teamet framåt mot
uppsatta mål i dialog med styrelsen. Dokumentation kring ISO certifieringar är en avgörande del
av arbetet vilket innebär att en bakgrund inom kvalitet och erfarenhet av arbete med ISO är
önskvärd.
Din profil

VH Biogas är ett bolag som bidrar på ett positivt sätt i det stora och viktiga fält som rör
hållbarhet och miljö. Vi agerar lokalt men har samarbeten och fokus som sträcker sig långt
utanför kommungränserna. Därför tror vi att du har ett genuint intresse för hållbarhetsfrågor
och för det goda lagarbetet. Här är dina värderingar lika viktiga som din kunskap och erfarenhet.
Du ställer upp, lyssnar aktivt, ger och tar feedback, tar ansvar och agerar. Du värnar om att
uppfylla dina åtaganden och håller vad du lovar.
Lämplig bakgrund och erfarenhet:
• Du har teknisk bakgrund med erfarenhet av industriell produktion
• Du är en naturlig ledare och en god lagspelare
• Du har erfarenhet av olika typer av teknisk dokumentation
• Du är bekant med arbete när det gäller ISO certifieringar
• Du gillar problemlösning och har ett genuint teknikintresse.
• Du har administrativ förmåga, är analytisk och kommunikativ.
• Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
• B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet/arbetat med:
• Energibranschen
• Projektledning
• Personalansvar
• Målstyrning inom produktion
Välkommen med din ansökan till oss på VH Biogas!
Ansökan och CV skickas snarast, dock senast 20-04-15 till Tobias Kullingsjö hos VH Biogas på
tobias@vhbiogas.se.
Tjänsten tillsätts snarast
Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Tobias på 070 – 881 99 10.

