
AVK-koncernen

AVK-koncernen er global 

markedsleder inden for ventiler og 

brandhaner, som indgår i vitale 

infrastrukturer i form af vand- og 

gasforsyning, spildevandsbehandling 

og brand-bekæmpelse. AVK er 

familieejet og har hovedsæde

i Skovby/Galten nær Aarhus. 

Koncernen består af +100 

produktions- og salgsselskaber på 

verdensplan og beskæftiger ca.

4.800 medarbejdere

AVK International A/S

Hos AVK International kombinerer vi 

vores egenproducerede ventiler og 

tilbehør med produkter fra resten

af AVK-koncernen og markedsfører 

en komplet produktpakke til 

Kontinentaleuropa, Centralasien, 

Kaukasus og Nordafrika. Vi 

beskæftiger ca. 250 medarbejdere 

og omsatte i 2021/22 for godt 750 

mio. kr.

AVK er anerkendt verden over for 

sine kvalitetsprodukter og bidrager 

til bæredygtige løsninger på store 

globale udfordringer inden for fx 

minimering af vandspild og effektiv 

spildevandsbehandling.

AVK International A/S
www.avkvalves.eu

Kunne du tænke dig en alsidig hverdag og en stor kontaktflade, hvor 
du arbejder med koordinering af alt fra vedligehold af bygninger inde 
som ude, udenomsarealer samt inventar og udstyr? Så er du måske 
vores nye kollega.

AVK International søger en 
medarbejder til drift og vedligehold

Vi søger en medarbejder til drift og vedligehold, da 

vores nuværende kollega med ansvar for området går 

på pension efter godt 25 år. Dine arbejdsopgaver vil 

være at have kontakten med vores samarbejdspartnere, 

koordinere og igangsætte vedligeholdelses- og 

driftsmæssige opgaver og have overblikket over 

bygninger, inventar og udearealer. Det vil sige, alt det 

der kræves, for at AVK fremstår som en professionel 

virksomhed med høj kvalitet i alle led og samtidig er 

en sikker arbejdsplads for alle medarbejdere. Du bliver 

tovholder på mange projekter og dermed et naturligt 

bindeled mellem vores eksterne samarbejdspartnere og 

interne folk.

Dine arbejdsopgaver

Du får reference til vores sales logistics manager, og dine 

primære opgaver vil være at:

• vedligeholde bygninger og udstyr/inventar

• vedligeholde udenomsarealer

• indgå aftaler med diverse serviceudbydere, blandt 

andet rengøringsfirmaer, gartnere, håndværkere etc.

• organisere og kontakte samarbejdspartnere ved behov

• sørge for, at rengøringen har et højt niveau

• sætte al vedligehold og service i system

• være tilkald ved alarmer

• sørge for, at lovpligtige eftersyn på inventar og udstyr 

udføres

• ad hoc-opgaver

Hvad forventer vi af dig?

Vi forventer, at du har erfaring fra en lignende stilling, 

og måske har du en håndværksmæssig baggrund. 

Derudover lægger vi vægt på, at du:

• har interesse for vedligehold af bygninger, udstyr og 

udenomsarealer

• er vedholdende, følger op og får afsluttet dine opgaver

• er god til at skabe overblik og struktur

• er ansvars- og kvalitetsbevidst og har sans for detaljen

• er løsningsorienteret

• er fleksibel og servicemindet

• er glad for at sætte opgaver i system

• er god til at skabe og fastholde relationer, både internt 

og eksternt

• kan arbejde selvstændigt, men også, at du er en 

teamplayer med gode samarbejdsevner

• har drive og godt humør

• er god til dansk både skriftligt og mundtligt

• behersker IT på brugerniveau

Hvad kan vi tilbyde?

Som koordinator for drift og vedligehold får du blandt 

andet:

• et spændende og alsidigt job i et internationalt miljø, 

der er præget af vækst og innovation

• gode muligheder for både faglig og personlig udvikling

• et uhøjtideligt og inspirerende arbejdsmiljø med en 

humoristisk omgangstone med kompetente kolleger 

og en stærk kultur, hvor der er fokus på trivsel og 

arbejdsglæde

• ansættelsesvilkår i overensstemmelse med stillingens 

indhold, din uddannelse og din erhvervsmæssige 

baggrund

• en deltidsstilling på 25 timer om ugen med mulighed 

for fuld tid alt efter kompetencer

Lyder det interessant?

Send din ansøgning med CV til hr@avk.dk og skriv 

Medarbejder – drift og vedligehold i emnefeltet. Vil du 

vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte 

vores sales logistics manager på tlf.: 8754 2170 eller 

mogjor@avk.dk. Vi forventer at afholde samtaler 

løbende, så send os din ansøgning hurtigst muligt.


