Operatører til produktion
På Skanderborg Bryghus er du som medarbejder en vigtig del af en kultur, hvor medarbejderne tager
ejerskab for egne opgaver og opnår resultater i samarbejde med deres kolleger og vores mange
frivillige hjælpere.
Skanderborg er et Bryghus i rivende udvikling og kan producere 4 mio. liter øl om året. Bryghuset er
desuden et af Europas mest automatiserede bryghuse og er i 2019 omlagt til at brygge 100%
økologisk. Vi er pt. 11 ansatte.
Til vores produktion søger vi operatører til både betjening af højteknologisk bryggeri samt tapperi- og
pakkelinje. Hovedparten af arbejdstiden vil ligge mellem kl. 06 og kl. 18, men det forventes at du er
fleksibel i perioder. Weekend arbejde kan forekomme
Du tager ansvar og har fokus på kvaliteten
Som operatør får du ansvar for betjening og overvågning af enten bryggeri- eller tapperi- og pakkelinje i
samarbejde med dine kollegaer. Du er ansvarlig for rengøring af produktionsudstyr, og at gældende
krav til hygiejne- og fødevaresikkerhed overholdes. Det er ligeledes dit ansvar at produktkvaliteten er i
orden, at kontroller foretages, og at eventuelle prøver udtages under produktionen.
I samarbejde med teknikafdelingen deltager du i fejlfinding ved nedbrud.
Du indgår i et selvstyrende team, hvor det at tage ansvar og være drivkraft er en vigtig del af jobbet.
Teknisk forståelse og godt overblik
Du har en god teknisk forståelse og gerne en baggrund indenfor fødevareindustrien. Det er en fordel,
hvis du har truckcertifikat.
Som person er du loyal, hjælpsom og konstruktiv. Du kan bevare overblikket, også når tingene går
stærkt.
Vi tilbyder
Vi tilbyder et udfordrende job i en hastig voksende virksomhed, hvor engagement og ansvarlighed
sættes i højsædet. Vi tilbyder madordning, pensionsordning, sundhedsforsikring og en velfungerende
personaleforening
Tiltrædelse hurtigst muligt.
Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning til job@skanderborgbryghus.com og skriv ”Operatør” i emnefeltet.
Sidste frist for ansøgning er den 30. maj 2019

