Elektriker søges til fabrikken i Grenaa
Til fabrikken i Grenaa søger vi en Elektriker der skal indgå i vores team af elektrikere,
og som en del af vedligeholdelsesværkstedet.
Fabrikken i Grenaa investerer løbende i udvikling af fabrikken, og den fremstår som
en moderne virksomhed i vækst. Vi beskæftiger os blandt andet med fermentering,
ekstraktion, inddampning, membranfiltrering samt fluid bed- og spray tørring af
forskellige bagegær, vingær og andre special gær samt gærekstrakter.
Jobbeskrivelse:
• Forebyggende vedligehold og reparationer på fabrikkens produktionsudstyr
• Du vil indgå i et team af elektrikere, som har stor erfaring i vedligehold, samt
ny installationer af procesudstyr. Hvis du er nyuddannet, sørger vi naturligvis
for, at du får den nødvendige oplæring, så du føler dig tryg i jobbet.
• Vi har høje sikkerheds- og hygiejnekrav, hvilket udgør en del af jobbet
• Der er tale om et job på daghold, men du må dog forvente at skulle indgå i
en vagtordning hver 4. uge
Kvalifikationer:
•
•
•
•
•

Uddannet industrielektriker eller lignende
God teknisk indsigt og forståelse
Gerne erfaring fra lignende stilling
PC kendskab på bruger niveau
Som type er du ”robust”, da der er tale om et job med mange
udfordringer og selvstændige beslutninger

Vi tilbyder:
Et spændende og selvstændigt job, på en dynamisk arbejdsplads, med gode
arbejdsforhold. Jobbet indeholder mange udfordringer og spændvidden i opgaverne
er stor og giver dermed gode faglige, såvel som personlige, udviklingsmuligheder.
De Danske Gærfabrikker er en del af Lallemand koncernen, der har hovedkontor i
Montreal, Canada. På www.lallemand.com og www.danskgaer.dk kan du finde mere
info om virksomheden og vores produkter.
Er du interesseret i stillingen, så send din ansøgning med CV til
jobddgf@lallemand.com
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Teknisk Chef Jack
Domino på telefon +45 8758 2400. Vi indkalder løbende til samtaler.

