Procesoperatør
Til vores produktionsfacilitet i Lyngby, nord for København, søger vi med tiltrædelse d.1/8-2017 erfarne
procesoperatører.
Primære arbejdspgaver:
•
•
•
•

Sikre, at produktion kører optimalt samt deltage i udførsel af den daglige vedligeholdelse af
produktions- og utility udstyr.
I tæt samarbejde med teknikere/ingeniører at fejlfinde og rette fejl på udstyr
Deltage i klargøring, indkøring og ibrugtagning af nyt produktionsudstyr
Bidrage med ideer og forslag til kvalitetsforbedringer samt optimering af processer og udstyr

Faglige kvalifikationer:
•
•
•
•
•
•

Du har minimum 3-5 års erfaring fra en lignende stilling
Du er produktionsuddannet, besiddende en teknisk uddannelse såsom maskintekniker, produktionseller procesteknolog eller en håndværksmæssig baggrund som f.eks. smed, elektriker, finmekaniker.
Du har kendskab til og interesse for batchproduktion samt produktionsudstyr
Du er fortrolig med IT og har evt. kendskab til automatiseringsprocesser (PLC styring)
Du har erfaring med praktisk fejlfinding
Du har forståelse for og erfaring med at arbejde i et kvalitetsstyringssystem herunder SOP’er

Personlige kvalifikationer:
• Du er omhyggelig, detaljeorienteret og har ordens- og kvalitetssans
• Du er struktureret, men samtidig praktisk orienteret i forhold til at få løst opgaverne
• Du er fleksibel i forhold til dine arbejdsopgaver og tilbyder din hjælp hvor nødvendigt
• Du evner at holde mange bolde i luften samtidig, selv i pressede situationer
• Du tænker analytisk og kan løse komplekse problemstillinger
• Du er teamplayer med gode samarbejdsevner, men evner samtidig at arbejde selvstændigt
• Du er kvalitetsbevidst og sætter en ære i at udføre dit arbejde omhyggeligt
• Du formår at bevare overblikket og prioritere dine arbejdsopgaver
Aquaporin tilbyder et spændende og udfordrende job i et internationalt miljø, med et klart mål om at revolutionere
fremtidens vandrensningsteknologi samt forretningsområdet som en helhed. Vi er et ungt og dynamisk team med
en stærkt professionel såvel som social profil.
Hvem er vi? Aquaporin A/S er en Cleantech virksomhed i rivende vækst. Vi har udviklet en epokegørende
filtreringsteknologi, som kan bruges til drikkevand i hele verden.
Ansøgningsfrist:
Ansøgninger samt CV og referencer sendes til aquaporin@aquaporin.dk markeret med ’Procesoperatører’ senest 2 Juni
2017.
Yderligere information: Kontakt Production Manager, John Friis Nielsen for yderligere oplysninger vedrørende stillingen
på tlf. +45 53 70 00 08.
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