Vi søger en

PROCESOPERATØR

			

TIL PROTEINPRODUKTION

AKS søger en medarbejder til proteinproduktion
Stillingen omfatter både fast daghold og skiftehold.
Fabrikken producerer 24-7 fra sidst i august til januar (kaldes kampagnen). I kampagneperioden arbejder du som operatør 7 dage
om ugen i en 12 timers skiftevagt. De efterfølgende 7 dage har
du fri.
I er 2 kollegaer i produktionen på hvert skift, hvor du vil få ansvaret for anlægget i proteinafdelingen, mens din kollega har ansvaret for stivelsesfabrikken. I har dog et tæt samarbejde.
Uden for kampagnen arbejder du hver mandag til torsdag 7.0015.30 og fredag 7.00 til 13.00. I den periode vil du arbejde med vedligehold og forberedelse til næste kampagne, hvilket vil omhandle
mange former for forefaldende arbejde, lige fra reparationer af
ventiler og pumper til male-, el- og tømreropgaver.

Andels- Kartoffelmelsfabrikken
Sønderjylland (AKS) er et moderne
andelsselskab, der på årsbasis be
skæftiger ca. 37 medarbejdere og
har 230 andelshavere som ejere.
Der produceres på en næsten ny
fabrik, som stod dhelt færdig i 2017.
Produktionen af kartoffel
mel
foregår i den såkaldte kampagne,
der strækker sig fra sidst i august til
januar. I den periodeleverer andels
haverneca. 350.000 tons kartofler,
som forarbejdes til 80.000 tons
kartoffelmel og 3.600 tons protein.

Din uddannelse, erfaringer og person
Du kan have en baggrund som procesoperatør, procesteknolog,
mejerist eller anden teknisk/håndværksværksmæssig uddannelse. Det er en fordel, hvis har maskinteknisk indsigt, erfaring med
LEAN, og før har kørt med proces anlæg.
• Du skal være meget fleksibel, og have lyst til drift - men samtidig også befinde dig godt med, at du i ca. 7 måneder har mange
andre opgaver, der knytter sig til vedligehold af fabrikken.
• Du er systematisk, kan bevare overblikket når der opstår driftsproblemer, og du forstår vigtigheden af sikkerhed i hverdagen.
• Du har gode samarbejdsevner, kan både arbejde i teams og selvstændigt, og møder positivt og veloplagt på arbejde.
• Du har pc-færdigheder, gerne erfaring med scada-styresystem
og har fysik til at deltage i vedligeholdelsesopgaver.
• Truckkort vil være en fordel.

95 % af den producerede mængde
eksporteres til fødevareproduktion.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et selvstændigt job i en dynamisk virksomhed med
et frit og uformelt miljø. Der foregår også spændende udvikling
i processen, og der er mulighed for uddannelse eksempel vis til
procesoperatør eller lignende hvis ikke man allerede har en proces
baggrund.
AKS er en ”levende virksomhed ” som i høj grad tager udgangspunkt i gode menneskelige relationer, og du vil være i dialog med
ledelsen i hverdagen.

Hvis du vil vide mere om AKS kan
du gå ind på www.a-k-s.dk, hvor du
bl.a. finder en video om AKS.
Se videoen på: www.a-k-s.dk > Om
AKS > VIdeo om AKS

Ansøgning
Send din ansøgning til bkj@a-k-s.dk att. afdelingsleder Bo Kjær,
og mærk ansøgningen “AKS – Procesoperatør” Har du spørgsmål
til stillingen, kan du kontakte Bo Kjær på tlf. 22620628. Din ansøgning skal være os i hænde senest den 01-06-2019.
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