
GENOPSLAG
SØBY VÆRFT A/S
VÆRKFØRER 
TIL MOTORAFDELING
Til vores team søger vi en værkfører, der har lyst til at
være en del af en spændende og afvekslende hverdag
på Søby Værft. 

Din profil:
• Du har en faglig relevant uddannelse samt solid

praktisk erfaring omkring alle motor- og maskin -
installationer på skibe.

• Du kan detailplanlægge og koordinere arbej-
derne så de lever op til kundens specifikationer
og tidsplaner.

• Du har gode samarbejdsevner og kommunike-
rer godt både internt i virksomheden og med
kunden.

• Du behersker grundlæggende IT-værktøjer. 
• Du har gode sprogkundskaber i engelsk. 
• Det er et krav, at du er bosat på Ærø.

Stillingen:
• Du bliver en del af et team med 4 andre 

værkførere på motor- og stålområdet. 
• Du får sammen med de andre værkførere 

ansvaret for medarbejderne i produktionen, 
herunder oplæring af vores lærlinge.

• Du refererer i dagligdagen til en projektleder,
som har det overordnede ansvar.

• Du bliver en del af en dynamisk virksomhed,
hvor du kan være med til at sætte dit eget præg
på den fortsatte udvikling af maskinafdelingen. 

• Der vil forekomme rejsearbejde.
• Løn efter kvalifikationer.
• Tiltrædelse: Primo april 2017 

- men vi venter gerne på den rette kandidat.

Hvem er vi: 
Søby Værft beskæftiger fast 55 medarbejdere, herun-
der 12 lærlinge. 
Søby Værft er en international orienteret virksomhed,
hvor der er fokus på udvikling og vækst. Vi er ISO 9001
og ISO 14001 certificeret. 
Vores værdier er Ansvar, Udvikling og Dialog. Et vær-
digrundlag som trækker tråde til vores historie, ud-
mønter sig i vores dagligdag og danner grundlag for
vores strategi og fremtidsvisioner. 

Om Søby Værft A/S: www.shipyard.dk Find os også på
Facebook og LinkedIn. 
Om Ærø: www.ærø.dk

Ansøgning:
Ansøgning sendes til HR-Chef Heidi Kildegård Laurit-
sen på heidi@shipyard.dk, senest den 27/2- 2017.
Eventuelle spørgsmål til stillingen rettes til projekt

Værkfører -Søby Værft-2 sp_Layout 1  03/02/17  11.16  Side 1


