AUTOMATIKTEKNIKERLÆRLING
Kunne du tænke dig at være lærling i en international virksomhed, hvor dine
daglige opgaver bliver reparation og vedligehold på vores moderne og automatiserede
produktionslinjer som kører 24/7? Udover samarbejdet med erfarne medarbejdere
som glæder sig til at lære fra sig, vil du få ansvar for egne opgaver og adgang til
testmiljøer indrettet til lærlinge
Du bliver en del af vores Tekniske afdeling på 21 mand,
som er vant til at have lærlinge. Afdelingen består nu af
en lærling samt faguddannet personale.
Dit lærlingeforløb hos os
Din arbejdsdag bliver fra kl. 7-15 og du kommer til at
arbejde med:
• Hydraulik
• Pneumatik

vering og initiativ. Vi hjælper hinanden og udnytter vores forskellige kompetencer.
Vi har fokus på medarbejdertrivsel og udover løn-og
pensionspakken, har vi adgang til motionsrum, sundhedsforsikring, gode kantineforhold og sociale arrangementer.
Ansættelse sker under gældende overenskomst for
området.

• El

Vi forventer at du:

• Automation

• Netop har gennemført automatik-grundforløbet
eller afslutter hovedforløb 1 i foråret 2018

• Mekaniske komponenter
Generelt har vi fokus på, at du får mulighed for at tilegne dig en bred viden. Dette sikrer vi bl.a. ved at have
teststande specielt indrettet til lærlinge med henblik
på læring og fordybelse af ikke-virksomhedsspecifikke
områder.
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 invol-

• Er initiativrig og indstillet på at tage del i egen læring
• Har gode samarbejds- og kommunikationsevner
• Behersker dansk og engelsk, både skriftligt og
mundtligt.
Søg stillingen
Send din ansøgning og cv til
jobdk@fibertexpersonalcare.com
mærket ”Lærling” senest d. 2. marts 2018.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Jakob Mumgaard Bruun, Automation Engineer, på
mail jabr@fibertexpersonalcare.com

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

