F I B E R T E X

N O N W O V E N S

Vi søger en selvstændig og kvalitetsbevidst

Procesoperatør
Er du en engageret procesoperatør? Har du lyst til at arbejde med høj produktkvalitet på et
nyt produktionsanlæg i en dynamisk og global produktionsvirksomhed? Så er du den nye
kollega vi søger til produktionen.
Fibertex Nonwovens søger en procesoperatør til vores
fabrik i Aalborg, hvor du kommer til at arbejde i et miljø,
hvor hygiejne- og kvalitetskravene er meget høje.
Med reference til Line Manager får du skiftende vagter
fordelt på daghold og skiftehold. Udover betjening og
rengøring af maskiner består jobbet af
▪ arbejde med kemiske stoffer, blanding af farlige og
brandbare væsker
▪ kvalitetskontrol af færdigvarer, herunder udførelse af
laboratorietest
Faglige kompetencer

▪ Har kendskab til at arbejde i en produktions▪
▪
▪
▪
▪

virksomhed og har arbejdet selvstændigt ved
maskiner.
Sikkerhed og kvalitet er for os et altoverskyggende
parameter og vi lægger derfor stor vægt på din
evne til at arbejde sikkert og kvalitetsbevidst
Kan læse og forstå en recept
Har it-forståelse på brugerniveau, bl.a. Excel
Behersker engelsk i skrift og tale
Erfaring med kemiske stoffer

Personlige kompetencer
▪ Arbejder selvstændigt, struktureret og effektivt
▪ Har overblik og situationsfornemmelse
▪ Har udpræget ordenssans og præcision
▪ Har en udadvendt og positiv personlighed
▪ Er god til at samarbejde
▪ Er fleksibel og indstillet på skifteholdsarbejde.
Weekendarbejde må påregnes.
Vi tilbyder løn efter overenskomst og gode medarbejderforhold.
Ansøgning og kontakt
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at
kontakte Line Manager Jacob Vestergaard på 9635 3621
eller jar@fibertex.com.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest 1. december
2018 via vores online ansøgningsskema, som du finder på
www.fibertex.com/ DK /Ledige stillinger.

Bliv en del af en succesfuld, markedsledende virksomhed
Fibertex Nonwovens er den markedsledende globale partner inden for tekniske og innovative værdiskabende produkter og
nonwovens-løsninger. Ud over at tilbyde højværdiprodukter til kunder i mere end 70 lande tilbyder Fibertex Nonwovens også stærke
partnerskaber med indgående branchekendskab og best-in-class teknologisk platform.
Nonwovens, dvs. ikke-vævede tekstiler, anvendes inden for mange forskellige produktområder, blandt andet bilindustrien,
møbelindustrien, byggebranchen, til geotekstiler og i nichebrancher.
Fibertex Nonwovens A/S er 100% ejet af Schouw & Co. og har hovedkontor i Aalborg, hvor virksomheden blev etableret i 1968.
Virksomheden omsætter for 1,4 milliarder kroner (2017) om året og har produktionsenheder i Danmark, Frankrig, Tjekkiet, Tyrkiet,
USA, Sydafrika og Brasilien samt salgsdatterselskaber i Frankrig, Portugal, Spanien, Kina og Indien.
Du kan læse mere om os på www.fibertex.com.

