OPSTILLER/MASKINOPERATØR MED ERFARING
INDEN FOR PLAST OG RECYCLING SØGES TIL
DANREC A/S I KARUP
VIL DU VÆRE EN DEL AF VIRKSOMHED MED FOKUS PÅ RECYCLING OG
BÆREDYGTIGHED? ER DU MEKANISK ELLER TEKNISK UDDANNET? VIL DU HAVE
ANSVAR OG MEDINDFLYDELSE PÅ OPGAVER OG FREMTIDIGE PRODUKTER? SÅ ER DET
DIG, VI SØGER TIL DANREC A/S!

Danrec producerer DAN-Board plastplader til forskellige formål. Virksomhedens kunder findes blandt andet inden
for landbrugs- og staldinventar, have- og anlægsgartnere, byggefirmaer, emballering og konstruktion. Fra
placeringen i Karup leverer Danrec plader til kunder i indland og udland og garanterer en sikker og hurtig
levering.
Danrec A/S modtog i 2018 og 2019 en Gazellepris for deres økonomiske succes med fremstilling af plastic
gennem genbrugsmaterialer. Virksomheden har fokus på bæredygtighed og genbrug af plast. Foruden at blive en
del af en virksomhed i vækst og med en stærk vision om fremtidens udvikling, vil du blive en del af en virksomhed
med 10-19 medarbejdere, hvor du vil indgå i et stærkt team med fokus på sparring og sammenhold.
Du bliver en del af et team, som arbejder på to produktionslinjer, hvor du vil blive klædt på til at varetage hele
produktionsprocessen, således at du får en dybere forståelse for det rå materiale, produktionsflowet, lager samt
vedligeholdelse. Der vil ligeledes være grundig oplæring og mulighed for videre udvikling.
Dertil vil dine arbejdsopgaver være:
•

Opsætning af maskiner

•

Deltagelse i vedligehold og reparationer

•

Kvalitetskontrol

•

Leverance

Kvalifikationer
Vi forestiller os, at du er uddannet mekaniker, eller at du har en anden teknisk eller mekanisk uddannelse. Du
har erfaring med og gerne knowhow inden for plastik og genbrugsmateriale. Dertil har du et godt kendskab til
produktionsmaskiner og forstår at sikre en høj kvalitet af produktion samt vedligeholdelse. Du kan begå dig på
både dansk og engelsk.
Virksomheden tilbyder
•

En virksomhed med fokus på personlig og faglig udvikling

•

En virksomhed, hvor dine idéer og inputs bliver værdsat

•

Medindflydelse på både produkter og processer

•

Løn efter kvalifikationer, inkl. sundhedsforsikring og pension

Ansøgning
JKS CAREER varetager rekrutteringsprocessen for Danrec A/S, og er du interesseret i at søge denne
spændende stilling, bedes du sende en ansøgning, CV samt relevante bilag via Søg stillingen nedenfor.
Ansøg hurtigst muligt, da vi holder samtaler løbende.
Grundet persondataforordningen modtager vi ikke CV og ansøgning på mail.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Ann-Michelle Buus Trebbien på tlf.
+45 3085 1327.
Om virksomheden
Danrec A/S blev grundlagt i 1992 og er en pioner inden for behandling og forarbejdning af genbrugsmaterialer.
Selv i dag er vi førende på dette område og er blandt de få virksomheder, der har udstyr og ekspertise til at
behandle genanvendt plast og fremstilling af plastplader med en bred vifte af anvendelser.
Som et datterselskab af DAW Deutsche Abfallwirtschafts Gesellschaft tilhører vi den tyske ARAN Group, som ejer
andele i en række europæiske miljø- og teknologivirksomheder.
Læs mere på www.danrec.dk

Vil du automatisk i betragtning til andre lignende stillinger?
Opret dit cv på jks.dk/cv. Så kontakter vi dig, når der er relevante jobs, der passer til dine kvalifikationer og ønsker. Det er
nemt, gratis og uforpligtende.
Vi behandler ansøgninger løbende og stillinger kan derfor blive besat inden ansøgningsfristens udløb.

Information om jobbet
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