
Vedlikeholdsleder 
Norfolier GreenTec AS avd Folldal Gjenvinning 
Norfolier GreenTec avd Folldal Gjenvinning, skal ansette en ny vedlikeholdsleder med ansvar 
for å organisere, lede og utvikle vedlikeholdsavdelingen. Sikkerhet, kvalitet og effektivitet 
er styrende for all aktivitet ved anlegget og vil være førende i vedlikeholdsleders ansvar og 
myndighet. Bedriften er i vekst og står foran store og spennende utviklingsprosjekter, stillingen 
vil ha en sentral rolle i dette. Stillingen rapporterer til fabrikksjefen og inngår i ledergruppa.

Ved spørsmål eller mer utfyllende informasjon om stillingen ta kontakt med fabrikksjef  
Frode Brendryen. Telefon: +47 98 23 83 42. E-post: fbr@norfolier.no 

Høre dette ut som det kan være noe for deg? Send søknad med CV til fbr@norfolier.no 

Søknadsfrist: 8. August 2021

Norfolier GreenTec utvikler og leverer renovasjonssekker og regranulat. Vi har et vidt spekter av standard produkter og 
skreddersydde løsninger, og vi arbeider tett sammen med våre kunder for å dekke hver enkeltes spesielle behov.
Norfolier GreenTec har i dag 60 ansatte og vi omsetter for 150 millioner i året.
Med over 50 års erfaring har vi opparbeidet en god markedsposisjon og jevn vekst i Nord-Europa. Våre kunder er kjente 
nasjonale og internasjonale selskap som forventer førsterangs service. Norfolier GreenTec servicekonsept legger vekt på 
personlige forbindelser og skreddersydd logistikk for optimal leveranse.
Norfolier GreenTec er Nordens største plastfolie gjenvinner. Vår fabrikk er lokalisert i Folldal i Innlandet. 
Vi ligger dermed sentralt til for å ta imot plast fra hele landet fra Nordkapp til Lindesnes. Vi arbeider tett med myndighetene, 
Grønt Punkt Norge AS og våre kunder for å gjennomføre en miljøvennlig materialgjenvinning av våre produkter.

Dine ansvarsområder:
• Lede vedlikeholdsavdelingen med alle tilgjengelige 

ressurser
• Utarbeide og følge opp budsjetter for vedlikehold
• Ansvarlig for maskiner, utstyr og verkstedhallen
• Utarbeide og gjennomføre forebyggende 

vedlikeholdsarbeid i bedriften
• Personalansvaret for fagarbeidere i egen avdeling
• Oppfølging av bedriftens vedlikeholdssystem
• Ansvarlig for anskaffelse av reservedeler og 

forbruksmateriell

Ønsket kompetanse:
• Teknisk utdannelse innen maskin, prosess eller industri 

automasjon/elektro
• Erfaring fra operativt vedlikehold, gjerne fra prosess eller 

gjenvinnings industrien
• Ledererfaring med personalansvar
• Erfaring med arbeid etter LEAN metode og 5S er ønskelig
• God økonomisk forståelse og innsikt i 

leverandørforhandlinger
• Minimum førerkort klasse B
• Erfaring med bruk av View Maintenance eller andre 

vedlikeholdsprogram er ønskelig
• Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk samt 

engelsk

Personlige egenskaper:
• Du er strukturert, ryddig og løsningsorientert og har god 

gjennomføringsevne
• Du er jordnær, tilpasningsdyktig og operativ
• Du bidrar til et godt arbeidsmiljø og får folk med deg
• Du er fleksibel og trives i en hektisk hverdag
• Du kommuniserer klart og tydelig, og er engasjert i rollen 

og bedriften

Norfolier GreenTec kan tilby deg:
• En viktig og synlig rolle i bedriften samt gode muligheter 

til å påvirke totalresultatet i en moderne og fremtidsrettet 
produksjonsbedrift

• Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
• Mulighet til å lede dyktige og motiverte ansatte i et godt 

arbeidsmiljø
• En bransje med stort fokus på miljø og utvikling
• Konkurransedyktige betingelser


