
Vill du bli vår nya

Chef för teknik
och underhåll
Ett unikt tillfälle för dig som vill utveckla och utvecklas i ett

företag med stark framtidstro.

Till dina ansvarsområden hör intern service, underhåll och
teknisk utveckling för vårt mejeri, bageri och vår biogasan-
läggning.
Du planerar och leder det dagliga arbetet i arbetsgruppen
som består av fyra personer.
Du har det tekniska ansvaret för att verksamheten når upp
till företagets högt ställda hygien- och kvalitetskrav.
Du utvecklar och anpassar befintliga samarbeten med ex-
terna leverantörer och hittar vid behov nya vägar att gå.
Du fokuserar på förebyggande underhåll, teknisk utveckling,
energioptimering och lönsamhet.
Du har budget- och resultatansvar för det tekniska under-
hållet.
Du deltar aktivt i planeringsarbetet vid nyinvesteringar och
utveckling av den befintliga verksamheten.
Till din hjälp har du ett lag bestående av erfarna medar-
betare inom teknik och underhåll, produktion, produkt-
utveckling, administration och ekonomisk uppföljning.

Allt detta klarar du för att du har:
– Genuint intresse för teknik-, energi- och miljöfrågor.
– Lämplig utbildning och arbetserfarenhet.
– Ett glatt och positivt sätt.
– Social kompetens.
– Goda ledaregenskaper med förmåga att entusiasmera och 

delegera.
– Förmåga att skapa struktur och systematik i ditt arbete. 
– Datorvana och erfarenhet av rapportering.
– Goda språkkunskaper. 
– Ett brinnande engagemang som motiverar din omgivning.

Intresserad?

Ställ dina frågor kring tjänsten till vd Johannes Snellman,
måndag 18.10 – onsdag 20.10 och onsdag 27.10 – fredag
29.10 kl. 12 – 15 tel. +358-18-32800 eller via e-post till 
johannes.s@aca.ax

Skicka din personligt formulerade ansökan med CV och
löneanspråk märkt ”Chef för teknik och underhåll”, senast den
5 november till johannes.s@aca.ax eller per post till: Ålands
Centralandelslag, ÅCA, Drittel-Mattesgränd 7, AX 22150 Jomala,
Åland, Finland.

Ålands Centralandelslag, ÅCA bedriver mejeri- och bageriverksamhet på
Åland. Företaget med ca 50 anställda omsätter årligen 14 milj. e och har
en mjölkinvägning på 14 milj. liter/år. Produktionen består av ost, smör, fly-
tande mjölkprodukter och bageriprodukter. Företaget har nära samarbete
med Valio, Fazer och Ockelbo Ost.
Vårt mål är att ”vara det naturliga valet på Åland när det gäller mjölk- och
brödprodukter”. Till Finland och Sverige säljer vi smör- och ostprodukter.
Vårt mål där är att vara ”Det lilla välkända och goda alternativet”. 
Vi har en uttalad vilja att miljöanpassa vår verksamhet. Detta uppnår vi
bl.a. genom vårt biogasprojekt, användande av vindenergi och optimering
av transporter.


