
 
  

 
Vedligeholdelsesteknikere, dag- eller natskift  
Vidste du, at en personbil typisk er slidt ned, når den har kørt det samme antal timer, som 
Flensteds produktionsanlæg kører på mindre end et år? 

 

”Flensted? Hvorfor skal jeg interessere mig for Flensted?” 

Det skal du, fordi virksomheden tilbyder dig et job, hvor du får mulighed for at gøre det, du er bedst til; et job hvor du 
får et selvstændigt ansvar, og hvor din indflydelse hænger tydeligt sammen med de resultater, du skaber. 

Der bliver brug for din viden, dine erfaringer og din nysgerrighed, når du sammen med operatørerne på linjerne skal 
sikre en høj tilgængelighed på anlæg og maskiner og ikke mindst løbende optimeringer. 

Du får adgang til store faglige udfordringer, hvis du har lysten og energien og skaber resultater, der viser, at du har 
potentialet. 
 

”Hvad forventer Flensted af mig?” 

Du skal tage et medansvar for . . . .  

 at hverken du eller en af dine kolleger kommer til skade på arbejdspladsen 
 at du bliver dygtigere og dermed kan sikre en høj kvalitet i dine løsninger 
 at din viden og dine erfaringer deles med dine faglærte og ufaglærte kolleger  
 at du og dine kolleger arbejder effektivt, hver for sig og ikke mindst sammen   
 at nødvendige ændringer kan gennemføres hurtigt og fleksibelt, når opgaven og vilkårene kræver det 
 at du og dine kolleger trives og opbygger gode relationer på tværs af afdelinger, skift og fag 

 

”Er det det hele?” 

Ikke helt, du skal nemlig . . . .  

 kunne arbejde på dagskift eller på natskift på fabrikken på Nørremarken i Skovlund 
 kunne trives i et hektisk miljø  
 kunne kommunikere problemfrit på dansk 
 helst have erfaring med vedligeholdelse af produktionsanlæg, gerne i fødevareindustrien eller . . .  
 alternativt være en rigtig dygtig tekniker med el-teknisk forståelse, der ønske at prøve kræfter med 

industrien 
 

”Flensted? Hvad er det for en virksomhed?” 

Flensted er en virksomhed, der forarbejder kartofler, fremstiller mayonnaise-baserede pålægssalater og forædler 
salat, men det kan du alt sammen læse mere om på www.flensted.dk, hvor du også kan læse om, hvordan 
virksomheden håndterer dine personoplysninger. 
 

”OK, det lyder interessant - hvad skal jeg så nu?” 

Hvis du har lyst til at tage udfordringen op, skal du blot sende dit cv til flenstedHR@flensted.dk. 

Har du spørgsmål til jobbett, er du velkommen til at kontakte vedligeholdelsesleder Bjarne Mortensen eller teknisk 
chef Jan Falther Lund på tlf. 76 98 50 50. 

Ansættelsessamtaler afholdes løbende, indtil de rigtige kandidater er fundet.Vi søger i alt 2. 


