Produktionsmedarbejder/Maskinoperatør(aftenhold)
Fremstilling af papirbaseret emballage. Thorsø/Hammel.

Honeycomb Cellpack A/S er en spændende virksomhed i emballagebranchen. Vi designer og
producerer emballage i honeycomb/møllecell, som er både produktfikserende og
stødabsorberende. Vores emballage er miljørigtig, idet emballagen er både genanvendelig og
biologisk nedbrydelig. Honeycomb Cellpack har positive forventninger til fremtiden for vores
”grønne” emballageløsninger.
Honeycomb Cellpack har cirka 20 medarbejdere. Virksomheden er beliggende i
Thorsø vest for Hammel. Læs mere om virksomheden på www.hccp.dk
Vi søger en ny kollega til produktionen. Vores anlæg er specielt fremstillet til vores
produktion, men alligevel enkel i sin opbygning.
I produktionen sammenlimer vi papir (kraftliner og testliner i bicellestruktur), som udgør
vores grundprodukt, nemlig papirs honeycomb plader. Disse plader tilskæres og udstanses
automatisk i produktionen og udgør emballageløsninger til vores kunder. Der pakkes på
paller, primært med robotpakker.
Du indgår i produktionen og arbejder med et procesanlæg, hvilket her indebærer opgaver
hvor du afhængigt af dine kompetencer hjælper med opstart, drift, opsætning/indstilling,
vedligehold/reparation, værktøjsskift, rengøring, wrapning af paller, varerind- og udlevering
mv..
Da vi er en lille virksomhed er det væsentligt at du er fleksibel og bidrager til at tingene
fungerer, så vi holder vores deadlines for produktion og levering. Vi kører både dag, aften og
nathold. Dine primære arbejdstider vil være på aftenhold, men du skal være fleksibel så du
også kan overtage vagter på dagshold, og eventuelt også på nathold (det vil dog være
sjældent med nathold) Oplæringsperioden vil være på dagshold.
Vi søger:
 Person som gerne har erfaring med teknisk produktion og procesanlæg.
 Kollega som kan arbejde selvstændigt – og samtidig samarbejde.
 Stabilitet, ansvarsfølelse og ordenssans.
 Fleksibitet mht. arbejdstider.
 Din baggrund er ikke afgørende - du må gerne være ufaglært – du oplæres på jobbet.
Vi tilbyder:
 Gode og stabile arbejdsforhold i en mindre virksomhed.
 Ordnede forhold mht. sikkerhed/arbejdsmiljø.
 Løn efter kvalifikationer.
Vil du vide mere kan du kontakte driftsleder Bent Kjeldsen på mail: bek@hccp.dk
Ansøgning, vedhæftet C.V. mærkes ”produktionsmedarbejder/aftenhold” og sendes til
job@hccp.dk , eller med post til Honeycomb Cellpack A/S, Skelvej 1, 8881 Thorsø.
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