
Plads til 
mangfoldighed





Fjernvarme Fyn
- ansvarlighed, kompetencer og muligheder

Vi leverer miljøvenlig fjernvarme til mere end 90.000 kunder. Og vi gør 
meget mere end det.

Hver dag arbejder vi for at sikre, at produktion og forsyning udvikler 
sig til fremtidens grønne samfund.

Det kræver et væld af forskellige kompetencer i hverdagen. Og det ses 
tydeligt i sammensætningen af vores knap 300 medarbejdere.

Her finder du både håndværkere, akademikere og ufaglærte. Nogle er 
netop trådt ind på arbejdsmarkedet, mens andre har mange års erfa-
ring. Det skaber en mangfoldig virksomhed med plads til forskellighed.

På de næste sider kan du møde Chan, Thomas, Jesper og Casper. Og du 
kan blive klogere på, hvem vi er.

Vil du med ind i varmen?



Et væld af muligheder
Opgaverne spænder vidt hos Fjernvarme Fyn. Vi beskæftiger os med 
alt lige fra indkøb, produktionsplanlægning og support til økonomi, 
projektering og kundekontakt.

Og meget, meget mere.

Har du en projektleder gemt i maven, er mulighederne store. Mange af 
vores ingeniører arbejder hver dag for, at store og komplicerede 
udviklingsprojekter kommer sikkert i mål.

Den faglige stolthed er i højsædet, og vi vil være med i front.

Vil du?



Chan har en Ph.D i 
matematisk modelle-
ring. Som projektleder 
arbejder han blandt 
andet med at øge den 
andel af varme, som 
bliver produceret på 
vindstrøm.

”Vores arbejde får 
betydning for borgere 
og virksomheder 
mange år fremover” 

Chan, projektleder



Medarbejdere i udvikling
Hos Fjernvarme Fyn har vi skabt rammerne for, at du kan anvende og 
udvikle dine kompetencer i hverdagen gennem netværk og 
uddannelse. 

Samtidig er der gode muligheder for at pleje karrieren, hvad enten du 
vil være leder eller specialist.

Derfor råder vi i dag over en faglig ekspertise, som hvert år tiltrækker 
mange besøgende fra både ind- og udland.



Thomas er uddannet 
elektriker og arbejder 
som montør hos Fjern-
varme Fyn.

Hverdagen foregår ude 
hos kunderne, hvor han 
blandt andet installerer 
målere og sørger for, 
at de mange forbrugs-
data bliver aflæst 
korrekt.

”Jeg møder mange 
spændende mennesker 
hver dag og anvender 
samtidig min faglige 
kunnen” Thomas, montør



Farven til forskel
Fremtiden er grøn. Det samme er Fjernvarme Fyn.

Hver dag arbejder vi for at gøre fjernvarmen mere grøn og bæredyg-
tig, end den allerede er. Vidste du for eksempel, at vi siger helt farvel 
til kul i løbet af 2022 til fordel for en bred palette af både nye og vel-
kendte teknologier, som er klimavenlige og fremtidssikrede?

Det stiller store krav til innovation og nytænkning.

Som medarbejder hos os er du derfor med til at gøre en forskel for 
klimaet og for de kommende generationer.



”Jeg arbejder på den 
grønne omstilling 
sammen med gode og 
kreative kolleger” 

Jesper, forretningsudvikler

Jesper er uddannet 
civilingeniør og er som 
forretningsudvikler 
involveret i mange  
forskellige projek-
ter. Her arbejder han 
særligt på at sikre den 
mest hensigtsmæssige 
udvikling af Fjernvar-
me Fyn på sigt.



Socialt ansvar
Vi tager vores ansvar alvorligt; også det sociale.

Hvert år tilbyder vi jobmuligheder for både unge, for studerende, for 
elever, praktikanter og lærlinge. Vi tror på, at mangfoldighed skaber 
muligheder.

Derfor har vi også valgt at underskrive Odense Kommunes Charter for 
Mangfoldighed. Målet er at skabe mere vækst og flere jobs gennem 
mangfoldighed på byens arbejdspladser.

Så det er mere end tomme ord og varm luft, når vi siger, at der er højt 
til loftet hos os.



”Jeg er overbevist om, 
at jeg har det fedeste 
job i verden” 

Casper, elektrikerlærling

Casper er elektriker-
lærling med kraft-
værker som speciale. 
Det fører til en unik 
uddannelse, som kun 
udbydes af ganske få 
virksomheder i Dan-
mark.

Hverdagen byder på 
et væld af forskellige 
opgaver, komplekse 
problemstillinger og en 
høj grad af ansvar.



Er det noget for dig?
Vi håber, at du er blevet nysgerrig efter at vide mere. Du kan læse 
nærmere om os på vores hjemmeside www.fjernvarmefyn.dk.

Her finder du også jobsektionen med de aktuelle stillingsopslag. Og 
du kan oprette en personlig jobagent. Så er du altid orienteret, når der 
dukker nye muligheder op hos os

Du kan også følge os på både Facebook og LinkedIn.

Fjernvarme Fyn
Telefon: 65 47 30 00


