SCANDIC PELAGIC A/S SØGER

MASKINPASSERE

HAR DU INTERESSE FOR AT ARBEJDE I FØDEVAREINDUSTRIEN, SOM VÆGTER KVALITET / TEKNISK
INDSIGT HØJT, OG KUNNE DU TÆNKE DIG EN HELT CENTRAL ROLLE PÅ EN AF VORES FABRIKKER I
SKAGEN ELLER AALBÆK?
VI SØGER MASKINPASSERE MED HÆNDERNE RIGTIGT SKRUET PÅ, GERNE MED KENDSKAB
TIL MASKIN- OG TEKNISKE ANLÆG.
Scandic Pelagic har gennem de sidste år investeret
meget i virksomhederne, som har en stærk position i
den danske fiskeindustri og en fremtrædende position
på markedet i Europa.
Vi arbejder med forarbejdning og forædling af pelagiske fiskearter, dvs. sild til fødevareindustrien og råder
over 4 moderne og effektive fabrikker i Skagen og
Ålbæk
Hovedopgaverne ligger inden for følgende områder:
Du skal i det daglige arbejde være med til ind- og omstilling af filetmaskiner til dagens produktion. Derudover vil der være opgaver med renovering, vedligeholdelse og forbedringer på vores maskinpark og tekniske
udstyr i samarbejde med det øvrige maskinpasserteam.
Vi forestiller os at du har følgende faglige profil
• Du har et godt håndelag og har en professionel
indstilling til at få tingene til at lykkes
• Du har teknisk flair og har lyst til at arbejde med
maskiner og teknik
• Du har kendskab til IT på alm. brugerniveau
• Du er dansk talende
• Du har en anerkendende tilgang til samarbejde,
med respekt for forskellighed

Personlige kvalifikationer
Du er struktureret og systematisk i din arbejdsform.
Samarbejdsvillig med gode kommunikationsevner. Du
skal være indstillet på overarbejde i vores sæsoner.
Vi tilbyder
• Ansættelse under Industriens Overenskomst
• Løn i henhold til lokalaftale
• En udfordrende og spændende hverdag
• Gode kollegaer og en uformel omgangstone
Yderligere informationer
Kontakt HR Chef Susanne Nielsen tlf.: 51315942
Tiltrædelse
Snarest
Ansøgningsfrist
Vi vurderer løbende din ansøgning.
Send din ansøgning via formularen på vores
hjemmeside www.scandicpelagic.com
Vi glæder os til at høre fra dig!
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