Nöbbelöv, 2016-09-09

Lyckeby Starch AB söker:

Processoperatör till Nöbbelöv
Lyckeby Starch AB ingår i Lyckebygruppen som ägs av Sveriges Stärkelseproducenter. Lyckeby
utvecklar, producerar och marknadsför bland annat stärkelseprodukter, potatisfiber och
potatisprotein.
Vi tar in potatis på hösten och tillverkar stärkelse som sedan förädlas på olika sätt under hela året.
Produkterna används i huvudsak inom pappersindustrin och livsmedelsindustrin.
Lyckeby har ca 140 anställda med produktionsanläggningar i Nöbbelöv, Bäckaskog, Mjällby,
Karlshamn och Jämjö.
Nu söker vi en processoperatör till vår enhet i Nöbbelöv.
Arbetsuppgifter
Vid vår anläggning i Nöbbelöv tillverkar vi livsmedelsstärkelse, som är anpassad till
livsmedelsindustrins olika produkter och tillverkningsprocesser.
Som processoperatör arbetar du främst i vår förpacknings- och agglomereringsanläggning.
Arbetsuppgifterna innebär övervakning av processen, tillsyn av produktionsutrustningen samt
underhåll av lokaler.
Vid ordinarie befattningshavares frånvaro, eller vid arbetstoppar ska du, ibland på kort varsel, kunna
ersätta och vara behjälplig i packhallen.
Truck-kort är önskvärt men inget krav (motviktstruck).
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %. I dagsläget innebär tjänsten arbete på tre-skift.
Vem är du?
Du har tidigare erfarenhet inom industrin, och gärna inom en processindustri. Du är teknisk och har
ett naturligt intresse av produktion. Vi ser gärna att du är drivande, och tycker om att rycka in där det
behövs. Du känner ett starkt engagemang för att arbetet blir gjort, och har därmed god förmåga att
strukturera din tid och dina arbetsuppgifter.
Kontaktperson
Vid frågor om tjänsten, kontakta Viktoria Rosén på telefon 044-585 06 (EJ ansökningar).
Låter det intressant är du välkommen att söka tjänsten genom att skicka CV och en intresseanmälan
till info@lyckeby.com.
I ämnesraden skriver du Processoperatör till Nöbbelöv.
Vänligen bifoga endast ett dokument med CV och ansökan och döp dokumentet med ditt namn.
Rekrytering sker löpande varför vi gärna tar emot din ansökan snarast möjligt, dock senast 30
september.
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