PRODUKTIONSMEDARBEJDERE TIL NATTEVAGTER SØGES TIL
VESTAS I NAKSKOV
Bliv en del af Vestas i Nakskov og kom med på natholdet i produktionen af vindmøller.

(https://www.vestas.com/)

Har du lyst til at blive en del af Vestas, hvor der er mulighed for at arbejde på spændende vindmølleprojekter, så er det dig vi søger!
Vi søger folk til ufaglært arbejde, med henblik på faste stillinger med opstart løbende.
Der er tale om udelukkende nattevagter.
Om jobbet:
Du bliver en del af en kultur, hvor sikkerhed, kvalitet og trivsel er i højsædet – på en attraktiv arbejdsplads med god stemning og højt niveau af faglig
stolthed.
Dine opgaver vil bl.a. være:
Klargøring og vedligeholdelse af vingeforme
Opbygning af vingestruktur
Opbygning af webs i glasfiber og kernematerialer
Klargøring af vinger til maler
Om dig:
Du er meget kvalitetsbevidst og med fokus på sikkerhed
Du har erfaring med 5S, og Lean vil være en fordel
Du har erfaring fra en produktionsvirksomhed, Vestas sørger for specifik oplæring og undervisning
Du har hænderne skruet godt på
Du er i god fysisk form, da du står og går meget.
Du er omgængelig og positiv af natur
Du er en teamplayer, der værdsætter samarbejde og holder af at hjælpe andre
Du er fleksibel i forhold til opgaver og trives med selvstændighed i dit arbejde
Derudover er det en fordel, hvis du har et epoxybevis og truckkort – det er ikke et krav
Du taler og skriver dansk og behersker engelsk i tale
Det er en fordel, hvis du har erfaring fra at arbejde om natten
Vi tilbyder:
Mulighed for at være med til at starte produktionen af verdens største vindmøllevinge
At du kan blive en del af en international virksomhed, med spændende udviklingsmuligheder
Et spændende job, der kendetegnes ved at have fokus på sikkerhed, kvalitet, trivsel og et godt arbejdsmiljø.
En meget attraktiv lønpakke med sundhedssikring, tandforsikring og kantineordning.
Ansøgning:
JKS varetager rekrutteringsprocessen for Vestas A/S Nakskov. Er du interesseret i denne spændende stilling, så send os en kort ansøgning, CV samt

relevante bilag hurtigst mulig via ”Søg stillingen” nedenfor. Ansøgninger behandles løbende. Grundet persondataforordningen modtager vi ikke CV og
ansøgninger på mail.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Puk Sofie Lebek på T: 61 63 07 11.
Om Vestas:
Vestas er energiindustriens globale partner inden for bæredygtige energiløsninger. Vi designer, fremstiller, installerer og servicerer vindmøller over
hele kloden, og med mere end 113 GW vindmøller i 81 lande har vi installeret mere vindkraft end nogen anden. Via vores brancheførende intelligente
datafunktioner og fra de mere end 96 GW vindmøller, der er under drift, bruger vi data til at fortolke, forudsige og udnytte vindressourcer og leverer
vindkraftløsninger i verdensklasse.
Sammen med vores kunder bringer Vestas' mere end 25.000 medarbejdere, bæredygtige energiløsninger frem til en bedre og lysere fremtid. Vestas
fremmer en arbejdsstyrke, der omfavner alle sociale identiteter og som er fri for enhver diskrimination. Vi forpligter os til at skabe og opretholde et
miljø, der anerkender og respekterer forskellige værdier, færdigheder og synsvinkler og giver alle lige adgang til muligheder. Vi inviterer dig til at lære
mere om Vestas ved at besøge vores websted på www.vestas.com (http://www.vestas.com/) og følge os på vores sociale mediekanaler.

Vil du automatisk i betragtning til andre lignende stillinger?< / b>
Opret dit cv på jks.dk / cv< / a>. 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. (http: / / www.jks.dk / cv)
(http: / / www.jks.dk / cv)
(http: / / www.jks.dk / cv)

Information om jobbet

Arbejdssted:
Nakskov
Oprettet:
18.01.22
Udløber:
12.04.22
Branche:
Produktion/ufaglært
Jobtype:
Fastansættelse
Jobkategori:
Tværgående arbejde / industriel
produktion

(http: / / www.jks.dk / cv)
(http: / / www.jks.dk / cv)
Kontaktoplysninger
Kontaktperson
(http: / / www.jks.dk / cv)
(http: / / www.jks.dk / cv)
Nykøbing F
Slotsbryggen 7
4800 Nykøbing F
Tlf: +45 54 16 07 50

(http: / / www.jks.dk / cv)
(http: / / www.jks.dk / cv)nykobing@jks.dk
(mailto:nykobing@jks.dk)
Kristine Askjær
Personalekonsulent
T: +45 55 36 17 56
M: +45 61 63 07 28
krias@jks.dk (mailto:krias@jks.dk)

Hovedkontor JKS a|s Rødkløvervej 2 6950 Ringkøbing T: +45 70 150 750 (https://www.linkedin.com/company/75613)

