Verdens førende producent af kvalitetsplader med 40 lokationer på verdensplan.

Produktionsmedarbejder til skiftehold 24/7
Har du lyst til at stå på spring til et job i produktionen som industrioperatør, truck- eller kranfører
hos en lokal, men international virksomhed i udvikling, som er en af Danmarks største
procesproduktioner og genbrugsvirksomheder?
Vi mangler løbende nye medarbejdere i vores produktion, så måske er det netop dig, vi får brug
for, hvis en medarbejder går på efterløn, pension el. andet.

Vi tilbyder dig
Et afvekslende job hos Danmarks eneste spånpladevirksomhed med en historie, som startede for snart 70 år
siden, og hvor cirkulær økonomi ligger i vores DNA. Du vil opleve et dynamisk og uformelt mijø med en god og
afslappet omgangstone, hvor medarbejdere og ledelse har det godt med hinanden. Vores arbejdsplads er derfor
kendt for, at medarbejderne har lyst til at blive hos os i mange år. Som medarbejder på skiftehold har du god
fleksibilitet i hverdagen og en plan, som inkluderer friuger.

Kort om jobbet
Du vil arbejde sammen med erfarne og dygtige kollegaer med reference til driftslederen for området – og du vil
have tæt kontakt til medarbejdere i Vedligeholdsafdelingen i forbindelse med reparation og vedligehold.
Desuden vil der være mulighed og behov for oplæring/rotation ved andre anlæg, så dine kompetencer løbende
udvikles og fleksibiliteten i produktionen øges. Dine primære opgaver er:






Arbejde på skiftehold, som giver stor frihed og muligheder
Introforløb og grundig oplæring af kollegaerne
Løn iht. overenskomst samt personalegoder
Mulighed for løbende udvikling i produktionen
Diverse ad hoc-opgaver

Vi forventer, at du









Har truckcertifikat og kører sikkert – og muligvis krancertifikat
Har erfaring med betjening, samt overvågning af procesanlæg
Har lyst til at lære, tør stille spørgsmål og er nytænkende
Er indstillet på at udføre opgaverne effektivt og med høj kvalitet
Bidrager med en positiv indstilling i tråd med vores værdier
Taler dansk og forstår engelsk
Er vant til at bruge IT i det daglige arbejde
Er stabil, positiv, fleksibel og evner at se tingene i et flow

Ansøgning og cv
Søg uopfordret via dette link ved først at oprette en „kandidatkonto”. Derefter bedes du „indsende en uopfordret
ansøgning”,hvor du uploader din ansøgning og dit cv.

Retur

Kronospan ApS - Novopan Træindustri er en moderne, højteknologisk og værdibaseret virksomhed beliggende i Østjylland med
kort køreafstand til eksempelvis Aarhus, Silkeborg og Randers. Det er en større procesindustri med fokus på cirkulær økonomi
og med spændende kompleksitet i processer og maskinudstyr. Virksomheden beskæftiger 220 medarbejdere og har en
omsætning på ca. 500 mio. DKK. Novopan Træindustri er en del af Kronospan-gruppen. Læs mere på www.novopan.dk

