LABORANT

Har du lyst til at arbejde med høj produktkvalitet på et moderne udstyret
laboratorium i en dynamisk og global produktionsvirksomhed?
Fibertex Personal Cares kvalitetsafdeling søger en
laborant, hvis primære arbejdsopgaver er laboratorietest, kvalitetskontrol og godkendelse af produkter. Afdelingen består af fire kvalitetskoordinatorer og ti laboranter, hvor laborant-teamet arbejder i 5-holdsskift.
Personlige kompetencer
• du er god til at samarbejde
• du har en udadvendt og positiv personlighed

Engagerede kolleger og gode medarbejderforhold
Du vil blive en del af en virksomhed, hvor passion
for sit arbejde og faglig stolthed kendetegner vores
engagerede og dygtige kolleger. Vi lever med værdier
som ansvarsfølelse, troværdighed og kvalitet. Omgangstonen er uformel, og du vil opleve stor frihed
under ansvar i en organisation, som værdsætter involvering og initiativ. Vi hjælper hinanden og udnytter
vores forskellige kompetencer.

• du har mulighed for at arbejde i skiftehold
– dag-, aften-, nat- og weekendvagter

Vi har fokus på medarbejdertrivsel og udover lønog pensionspakken, har vi adgang til motionsrum,
sundhedsforsikring, gode kantineforhold og sociale
arrangementer.

Faglige kompetencer

Søg stillingen

• du er laborant eller har lignende teknisk baggrund

Send din ansøgning og dit CV til
jobdk@fibertexpersonalcare.com mærket
”Laborant” senest den 2. marts kl. 12.00.

• du har sans for detaljen

• du har flair for tal
• du er en rutineret IT-bruger og kendskab til AX vil
betragtes som værende en fordel
• du behersker engelsk i skrift og tale

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.
Ansøgninger behandles løbende og stillingen
besættes, når den rette person er fundet.
For yderligere information om stillingen er du
velkommen til at kontakte Tina Andersen, Quality
Manager, på mail: ta@fibertexpersonalcare.com eller
på telefon 7229 9694 i tidsrummet kl. 8.00-16.00

Fibertex Personal Care Group er blandt verdens fem største producenter af nonwovens til hygiejneindustrien. Vores produkter anvendes i babybleer,
hygiejnebind og inkontinensprodukter. Hovedkontoret er i Aalborg, og vi har nonwoven-produktion i Danmark og Malaysia samt printfabrik i Tyskland og
Malaysia. Vi beskæftiger i alt ca. 680 medarbejdere. www.fibertexpersonalcare.com

