Procesoperatør til biotekvirksomhed
i massiv vækst
Vi søger en dygtig og engageret procesoperatør til vores produktionsteam. Vil du
være med i en banebrydende produktion på et nyt og moderne anlæg?
Glycom er en meget dynamisk og innovativ virksomhed, der udvikler og producerer
særlige sukkerarter - Humane Mælke Oligosakkarider (HMO’er) - med anvendelsesmuligheder inden for bl.a. modermælkserstatning. Vi er nu klar til kommerciel produktion
og har for nyligt udvidet med produktionskapacitet i Esbjerg.
Fabrikken i Esbjerg blev en del af Glycom i januar 2016. Der er investeret et trecifret
millionbeløb i faciliteten i Esbjerg for at give fabrikken kapacitet til at producere HMO’er,
der vil få en afgørende rolle i fremtidens fødevareproduktion globalt.
Processerne i produktionen er fermentering, ultra/nanofiltrering, ionbytning, kromatografi,
inddampning, krystallisation og tørring.
Produktionen vil være underlagt strenge regler for spædbørnsernæring.
Du vil indgå i en operatørgruppe bestående af både erfarne og nye operatører.
Du vil få en grundig oplæring i produktionsprocesserne.
Arbejdet foregår på skiftehold.
Uddannelse og erfaring
 Uddannelse som procesoperatør, procestekniker, mejerist eller lign.
 Erfaring fra tilsvarende job fra proces- og fødevareindustrien
 Kendskab til kravene i fødevareindustrien
 Kendskab til arbejde i ATEX-områder
Vi forestiller os, at du
 forstår vigtigheden af at arbejde efter procedure og sporbarhed
 besidder gode kommunikations- og samarbejdsevner - både på dansk og engelsk
 du kan tale med alle på en god og konstruktiv måde
 du kan både arbejde selvstændigt og bidrage til opgaver, der løftes via samarbejde
 besidder en can-do-attitude
Det kan du forvente af os
Hos os møder du en dynamisk, fri og rummelig arbejdsplads med gode
udviklingsmuligheder - fagligt som personligt. Vi er en virksomhed med stærke værdier, og
vi lægger vægt på, at du optræder troværdigt, ansvarligt og er med til at skabe værdi i
virksomheden.
Ansøgningen
Send din ansøgning mærket ”Procesoperatør” med CV hurtigst muligt til lb@glycom.com
eller til Glycom Manufacturing, Limfjordsvej 4, 6715 Esbjerg N.
Ansøgningerne behandles løbende. Seneste ansøgningsfrist er 24. november 2017.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 8830 9500.
Om GLYCOM A/S
Du kan læse mere om virksomheden på Glycom.com

