Uni-Food Technic A/S udvikler og producerer procesudstyr til fødevarebranchen - primært inden for lakse- og rejeindustrien. Udstyret
spænder bredt fra højteknologiske servosystemer til mere simple mekaniske systemer. Virksomheden har eksisteret siden 1985 og har en
solid position på markedet. Gennem årene har virksomheden udviklet sig til at være én af Danmarks mest respekterede leverandører af
maskiner til fiskeindustrien. Virksomheden har de seneste år oplevet en øget efterspørgsel, hvilket har medvirket til den vækst og udvikling
som Uni-Food Technic A/S i øjeblikket gennemgår.
Læs nærmere om Uni-Food Technic A/S på: www.unifood.tech

Montør

Montage, service og udvikling
Grundet stor efterspørgsel på vores nye produkt Seapeeler Flex har vi ekstra travlt i Seapeeler-afdelingen, hvor vi
udvikler maskiner til rejeindustrien. Vi søger derfor en dygtig montør til denne afdeling.
Med reference til produktionschefen, bliver du en del af en velfunderet internationalt orienteret virksomhed med et
stærkt produktprogram og ikke mindst en solid udvikling og vækst.
Arbejdsstedet vil veksle mellem vores adresse i Svenstrup samt hos udenlandske kunder. Du må forvente 50-60
rejsedage om året.
Kvalifikationer
• Du har en håndværksmæssig baggrund og god teknisk og mekanisk forståelse
• Du er struktureret i din måde at arbejde på og medvirker til optimeringer i produktionen, så vi sikrer et effektivt
produktionsforløb og kontinuerligt har forbedringer for øje
• Du har gerne basale færdigheder inden for montering og fejlfinding på el og pneumatik
• Du arbejder selvstændigt, men trives ligeledes i små teams
• Du befinder dig godt i en virksomhed i vækst, hvor der gives plads til at udvikle egne arbejdsområder
Engagement og imødekommenhed
Som person er du imødekommende og åben i tilgangen til dine opgaver og kollegaer, og sætter en ære i at overholde
aftaler og deadlines uden at gå på kompromis med kvaliteten. Du er af natur positiv, opsøgende og udadvendt. Da vi
har travlt, og hverdagen ofte er uforudsigelig, er det et must, at du er fleksibel både i forhold til arbejdstider og rejser.
Uformel og dynamisk organisation
Vi tilbyder dig et spændende og udfordrende job med mange forskelligartede opgaver. Du bliver en del af en uformel
og flad organisation, hvor frihed under ansvar er en selvfølge, og hvor vi er gode til at hjælpe hinanden.
Drivkraften i Seapeeler-afdelingen er udvikling og produktion af Uni-Foods nye og bæredygtige koncepter inden for
rejepilning. Du vil blive mødt af engagerede kollegaer, som kontinuerligt har forbedringer for øje og drives af at
optimere vore produkter.
Du får godt 35 professionelle og dygtige kolleger, der glæder sig til at tage godt imod dig og lære dig at kende.
Du tilbydes gode ansættelsesforhold, der ud over en attraktiv løn, som matcher dine kvalifikationer, også rummer bl.a.
pensionsordning, sundhedsforsikring og kantineordning.
Ansøgning og spørgsmål
Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om stillingen og opgaverne, er du velkommen til at kontakte
Produktionschef Martin Pedersen på tlf. 9677 4106. Ansøgningen sendes til: map@uni-food.dk
Vi behandler ansøgninger løbende, da vi ønsker jobbet besat hurtigst muligt. Vi glæder os til at høre fra dig.

