DIN NYE GODE MEDARBEJDER
– Karsten Trust –

Erfaren reparatør og blæksprutte
Jeg har mange års erfaring som reparatør og blæksprutte i en kabelvirksomhed. Her
har jeg har stået for reparation, vedligehold, optimering og nybygning af maskiner.

Ro og overblik
Jeg har altid arbejdet meget selvstændigt og er god til at danne overblik og bevare
roen i pressede situationer. Jeg har et godt netværk at trække på – også i akutte
situationer.

Info om mig
Navn

Karsten Trust

Alder

49 år

Status

Single

Sprog

Engelsk, Tysk

Gåpåmod og godt humør
Som person har jeg gåpåmod og godt humør. Jeg er fleksibel og ikke bange for at tage
nye udfordringer.

Kontakt
Mobil

25 11 78 99

Mail

trust.karsten@jubii.dk

LinkedIn

Karsten Trust

Adresse

Byvangen 93
8700 Horsens

Referencer
CEO Ole Nielsen, Nexans Denmark A/S
Tlf. 21 70 54 54
oleniel@mailme.dk
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CV

– Karsten Trust –
Sikkerhedskoordinator

Faglige kompetencer
Planlægning









Skaber overblik gennem struktur og planlægning
Planlægger egen hverdag
Fører logbog over diverse maskiner og anlæg
Prioriterer vedligehold efter behov
Sikrer at diverse reservedele er til stede
Tidsplanlægning
Koordinering af arrangementer med kunder og
samarbejdspartner

Fejlfinding:

 Fejlfinding på pneumatik
 Fejlfinding på maskiner og maskinanlæg
 Termografering af el-tavler

Reparation:













Ansvarlig for al reparation og vedligehold
Reparation af mekaniske dele på maskinanlæg
Reparation af kølevandsanlæg
Reparation af stablere/truck/løftevogne
Reparation af gear
Reparation af udsugningsanlæg
Reparation af kranbaner/taljer
Reparation af lift
Renovering af maskiner
Reparation og fejlfinding på biler
Stået for fremstilling og opbygning af nye maskiner

Ansvarlig for sikkerhed i produktionen
Afholdelse af sikkerhedsmøder
Formidler regler og retningslinjer omkring sikkerhed
Dokumentation og administration omkring sikkerhed
Sikkerhedstjek
Deltaget i implementering af DS.9002 kvalitetssikring og
DS.1402 Miljøcertificering samt implementering af Nexans
excellent way = 5S
 Stået for risikovurdering af maskiner








Uddannelse
1987 – 1991 Uddannelse som klejnsmed

Efteruddannelser/Kurser
Truckcertifikat
Kursus LAUS

Erhvervserfaring
1994 – 2018 Reparatør, Nexans

Væsentligste opgaver: Reparation og vedligehold
af maskiner og maskinanlæg

Vedligehold:






Vedligehold af maskiner og anlæg
Vedligehold af bygninger
Vedligehold af el-tavler
Vedligehold af udsugningsanlæg

1991 – 1994 Klejnsmed, Carl Fr. Nielsen

Svejsning:

 Svejsning Mig, Mag, Tig samt elektrodesvejsning
 Tidligere svejsecertifikat i rustfrie tyndvæggede mejerirør
 Tidligere svejsecertifikat i naturgasrør

Indkøb:

 Indkøb af maskiner og produktionsudstyr
 Indkøb af reservedele
 Indkøb af værktøj

Opstilling:

 Opstilling af maskiner og anlæg
 Opstilling af værktøjer samt indkøring af maskiner

Karsten Trust // 2

