VI ER UDE MED SNØREN EFTER EFFEKTIVE OG
ROBUSTE PRODUKTIONSMEDARBEJDERE TIL
FISKEINDUSTRIEN I HIRTSHALS
JKS HIRTSHALS SØGER FLEKSIBLE MEDARBEJDERE TIL FISKEINDUSTRIEN, DER VIL
ARBEJDE MED BL.A. KVALITETSKONTROL, PAKNING, HÅNDTERING OG ETIKETTERING.
Vi er ude med snøren efter effektive og robuste produktionsmedarbejdere til fiskeindustrien i
Hirtshals.
JKS søger medarbejdere til produktionen i fiskeindustrien. Det forventes, at du er fleksibel og klar til at springe til,
når der kommer mange fisk. Du skal være omhyggelig og klar til at tage fat.
Arbejdsopgaverne er meget varierende, og indeholder bl.a. håndtering og sortering af fisk. Andre opgaver kan
være inden for følgende områder:
• Kvalitetskontrol
• Pakning
• Etikettering
• Forefaldende arbejde

Faglige kompetencer:
• Praktisk erfaring fra fiskeproduktion, vil det være et plus, men ikke et krav
• Du er selvkørende og tager aktivt del i arbejdsopgaverne
• Du er omhyggelig og kvalitetsbevidst
• Du er ansvarsbevidst og pålidelig

Personlige egenskaber:
• Du er omgængelig og imødekommende
• Du er engageret og fleksibel
• Du er stabil og møder til tiden
• Du kan fremvise straffeattest
Det drejer sig om kortvarige vikariater, og du bliver ansat af JKS på overenskomstmæssige vilkår.

Ansøgning:
Udfyld ansøgningsformularen og vedhæft ansøgning og CV hurtigst muligt. Ansøgninger behandles løbende.

Vil du automatisk i betragtning til andre lignende stillinger?< / b>
O p r e t d i t c v p å 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.

Information om jobbet

Arbejdssted:
Hirtshals

Kontaktoplysninger
Hirtshals
Dalsagervej 1 B

hirtshals@jks.dk

9850 Hirtshals

Oprettet:
09.11.20

Tlf: +45 96 67 07 50

Udløber:
07.12.20
Branche:
Produktion/ufaglært
Jobtype:
Vikariat
Jobkategori:
Tværgående arbejde /
industriel produktion

Hovedkontor JKS a|s

Rødkløvervej 2 6950 Ringkøbing

T: +45 70 150 750

