SERVICETEKNIKER/REPARATØR SØGES TIL FAST DAGHOLD TIL
DANLIND-MCBRIDE I HAMMEL
Vil du være en del af en international virksomhed, hvor miljø og bæredygtighed er en del af hverdagen? Kunne du
tænke dig at arbejde med fejlfinding og vedligehold samt optimeringer og forbedringer i produktionen? Vi søger en
servicetekniker/reparatør til danlind-McBride til fast daghold.

(https://www.mcbride.co.uk/da)

Jobbet
Du vil blive en del af et team af fagligt stærke serviceteknikere/reparatører, hvor fokus er på fejlfinding og vedligehold. Sikkerhed har højeste prioritet i
afdelingen, og vi har alle et ansvar for at opretholde og forbedre arbejdspladsens sikkerhedsniveau. Du skal være med til at sikre så lidt nedetid som
muligt på de syv produktionslinjer, og en stor del af det daglige arbejde vil bestå i at udbedre problemstillinger, som bliver opdaget af operatørerne.
Arbejdet vil spænde i områderne afhjælpende vedligehold, forebyggende vedligehold og støtte til projekter. Desuden vil der være en stor opgave i at
tilpasse linjerne til de forskellige produktionsindstillinger.
Udover at tilsikre produktionslinjernes kontinuerlige drift vil nogle af arbejdsområderne være:
Daglig service og vedligehold af de højteknologiske produktionslinjer
Tilkaldelse og igangsættelse af eksterne leverandører (dette kunne være eksterne servicefolk)
Lejlighedsvis service af områder uden for produktionen
Deltagelse i LEAN-initiativer og tavlemøder
På sigt bidrage til at optimere produktionen

Kvalifikationer
Der er mange indgangsvinkler til stillingen. Du kan have en faglig baggrund som automationstekniker, elektriker, smed eller anden relevant
mekanisk/teknisk/praktisk baggrund. Det vigtigste er, at du har erfaring med procesanlæg.
Derudover ser vi gerne, at du:
Har erfaring med fejlfinding og vedligehold på procesanlæg
Har erfaring med produktionsskifte
Har fejlfindingskurser 1-3
Har erfaring med svejsning
Trives med at arbejde med optimeringer, hvor fokus er på sikkerhed og kvalitet

Personlige kompetencer
Det er vigtigt, at du har kunden i fokus, yder et højt serviceniveau og altid er klar på at hjælpe til på fabrikken, hvor det er en nødvendighed. Du er god til
at udføre såvel som at instruere andre i opgaver, og du er god til at håndtere eksterne samarbejdspartnere. Du er en teamplayer, og du har en åben og
imødekommende tilgang til dine kolleger. Du er forandringsvillig og fleksibel.

Arbejdstid
Daghold:
Man-tors: 6.00-14.00
Fredag: 6.00-13.25

Vi tilbyder
Ansættelse i en omstillingsparat virksomhed med meget fokus på høj sikkerhed og kvalitet. Du vil blive en del af en virksomhed med et godt
arbejdsmiljø, hvor der fokuseres på medindflydelse og selvstændighed i hverdagen. Dertil vil du indgå i et godt kollegialt fællesskab, hvor der er en
velfungerende personaleforening.
Dertil tilbydes du løn efter kvalifikationer, sundhedsforsikring og der er gratis kaffe, saft m.m.

Vi ser frem til at høre fra dig
JKS CAREER varetager rekrutteringsprocessen, 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 databeskyttelseslovgivningen modtager vi ikke CV og ansøgning på mail.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Anne-Marie Hviid Ekstrøm på tlf. +45 30 85 12 94.

Om danlind-McBride
Fabrikken har en høj automationsgrad med 7 højautomatiserede linjer, og danlind-McBride er førende producent af opvasketabs inden for Private
Label og Contract Manufacturing. På afdelingen hjælper vi hinanden og udnytter de mange kompetencer, vi har på tværs af skift og faglighed positivt.
danlind-McBride fremstiller årligt 700 millioner kvalitetstabs til både mainstream- og premium-segmentet. Vores viden og produktions-setup er
udviklet gennem mange års erfaring. Vi kan levere tabs i et, to eller tre skarpt opdelte farvelag. Med andre ord kan vi levere de flotteste tabs på
markedet. Har en kunde særlige ønsker til farve, duft, vægt eller forpakning, kan vores specialister hjælpe med højt kvalificeret rådgivning.

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:
Hammel
Oprettet:
06.04.21
Udløber:
28.05.21
Branche:
Industri/faglært
Jobtype:
Fastansættelse
Jobkategori:
Industriel produktion

(http: / / www.jks.dk / cv)
(http: / / www.jks.dk / cv)
Kontaktoplysninger
Kontaktperson
(http: / / www.jks.dk / cv)
(http: / / www.jks.dk / cv)
Randers
Hospitalsgade 10, 2.
8900 Randers
Tlf: +45 86 44 07 50

(http: / / www.jks.dk / cv)
(http: / / www.jks.dk / cv)randers@jks.dk
(mailto:randers@jks.dk)
Anne-Marie Hviid Ekstrøm
Chefkonsulent
T:
M: +45 30 85 12 94
ahe@jks.dk (mailto:ahe@jks.dk)

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

