Vedligeholdstekniker hos Kelsen, Ribe
Har du lyst til at arbejde hos verdens førende producent af butter cookies? Til Kelsen Groups fabrik i Ribe, søger vi en velkvalificeret vedligeholdstekniker til aftenholdet. Fabrikken
i Ribe beskæftiger ca. 120 medarbejdere og producerer småkager til bl.a. vores brands Royal Dansk og Kjeldsens.
Arbejdsopgaver og ansvar
Når produktionen kører og der sker et maskinnedbrud, har det store konsekvenser for den løbende produktion. Derfor er hurtig og sikker reparation vigtigt. I arbejdet som
vedligeholdstekniker vil du indgå i et team sammen med holdlederen, som sikrer produktionen af butter cookies på vores produktionsanlæg. Der er fokus på at levere kvalitet
samt at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø med vedvarende fokus på løbende forbedringer. Dine primære arbejdsopgaver består bl.a. i:
•

overvågning og indstilling af maskinerne

•

fejlfinding og reparation

•

løbende vedligehold og optimering af produktionsudstyr

•

deltagelse i større omstillinger

•

kontakt til eksterne håndværkere og leverandører, når der er brug for det

Herudover vil der være mulighed for at deltage i projektgrupper ved indkøb og opstart af nye maskiner.
Personlige og faglige kompetencer
Vi søger en medarbejder, der er ansvars- og kvalitetsbevidst, og som går forrest og kan træffe beslutninger på egen hånd. Du er omhyggelig med dit arbejde og har en høj grad
af faglig stolthed. Yderligere lægger vi vægt på, at du:
•

evner at bevare overblikket – også når tingene går hurtigt

•

er mødestabil og har gode samarbejdsevner

•

har et godt humør og en fleksibel indstilling

•

har erfaring med IT (MS Office) og engelsk (skrift og tale)

Du er udlært smed, maskinarbejder eller besidder lignende kvalifikationer. Du har nogle års praktisk erfaring med reparation af maskiner og tekniske anlæg, herunder kendskab til
betjening af touchskærme, pneumatik og kan læse og forstå en betjeningsmanual. Branchekendskab vil være en fordel, men dog ingen betingelse.
Jobbet vil være på aftenhold på vores fabrik i Ribe. Arbejdstiderne er som følger:
•

Mandag til torsdag - mødetid kl. 15.30 – 23.30

•

Fredag – mødetid kl. 12.00-16.00

Vi tilbyder
Et spændende job på en arbejdsplads der er kendetegnet ved engagerede og dedikerede medarbejdere, som omgås hinanden i en positiv og uformel tone. Der er tale om en
fuldtidsstilling på vores fabrik i Ribe med tiltrædelse hurtigst muligt. Lønnen følger overenskomsten på området og lokalaftalen.
Send din ansøgning og cv (mærket: ‘Vedligeholdstekniker’) til rekruttering@kelsen.com. Send gerne din ansøgning allerede i dag eller senest den 18. februar 2018.
For yderligere information om stillingen kan du kontakte Workshop Manager Lars Ebbesen, telefon 40207677 eller le@kelsen.com.
Kelsen Group blev grundlagt i 1933 som et mindre familiebageri ude på heden i hjertet af Jylland. I dag er Kelsen datterselskab af den amerikanske fødevarekoncern Campbell Soup Company, USA og har i
løbet af de seneste år oplevet stor vækst. Kelsen har det kommercielle ansvar for en større portefølje af produkter i regionen Europa, Mellemøsten og Afrika. Produktionen af vores butter cookies gennemføres
på to moderne bagerier i Danmark - herunder også produktionen til det asiatiske og amerikanske marked. Kelsen har 400 medarbejdere i Danmark, der i fællesskab producerer og sælger 25.000 tons cookies
om året. Baseret på princippet om at høj kvalitet og god smag bringer glæde til forbrugerne, sørger vi for, at hver eneste cookie, vi bager, lever op til vores høje kvalitetskrav.
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