Har du lyst til at være med i front på den Grønne Omstilling?
Er du PLASTIX’ nye vedligeholdelsestekniker?
PLASTIX er en Grøn Plast Producent. Med en state-of-the-art mekanisk genanvendelsesteknologi genanvender vi brugte maritime fibre
- i form af brugte fiskenet og -reb - til en højkvalitets genanvendt plast.
PLASTIX består i dag af 50 dedikerede medarbejdere, som er passioneret omkring verdens, og Danmarks grønne agende. PLASTIX’
Grønne Plast sparer 92-94% CO2 sammenlignet med sort nyplast, og vi er derfor en central aktør i den grønne omstilling indenfor for
industrien.

PLASTIX er i fuld gang med at opskalere produktionskapaciteten, som bl.a. indebærer etablering af et helt
nyt infrastrukturelt setup af vores fraktioneringszone, ligesom vi planlægger at øge PLASTIX’ samlede
produktionskapacitet til ca. 36.000 tons output årligt inden 2025.
Din profil
I og med, at du vil beskæftige dig med vedligeholde af komplekse procesanlæg og udvikling, forstiller vi os at
du kan bidrage med følgende:
Til vores drift- og vedligeholdelsesafdeling, som tillige står for teknologiudvikling, søger vi derfor en dygtig,
selvstændigt arbejdende, struktureret og handlekraftig vedligeholdelsestekniker, der brænder for at arbejde
med teknik, maskiner og forebyggende vedligehold på vores højteknologiske udstyr.
Opgaverne som du skal løse består af en blanding af klassiske drift- og vedligeholdelsesopgaver, herunder
bl.a. at sikre, at vores udstyr altid kører og fungerer optimalt, at sikre forebyggende vedligehold, løbende
reparationer samt at du meget gerne må have et godt øje for og komme med input til de steder hvor vi kan
gøre det endnu bedre.
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Din baggrund må meget gerne tage afsæt i at du er eller har været landbrugsmaskine-mekaniker,
automekaniker, smed eller lignende
Forebyggende vedligehold af vores teknologiske maskinpark
Planlagte forebyggende reparationer
Deltage løbene i udvikling af processer, arbejdsgange, udstyr & teknologi
Arbejde med CMMS-systemet
Frembringelse og igangsætning af optimerings- og løsningsforslag, der kan øge virksomhedens
konkurrenceevne – og resultater
Diverse ad hoc-opgaver

Antal ledige stillinger:
2
Arbejdstider:
Det særlige ved netop denne stilling er arbejdstiden, som er placeret lørdag og søndag i et såkaldt 12t og 20
min skift. Derved optjenes en fuld månedsløn ved at arbejde alene lørdage og søndage. Ydermere vil vi
naturligvis sørge for fleksibilitet, såfremt der er særlige mærkedage, som skal passes.
Sådan søger du stillingen:
Er ovenstående af interesse for dig, så er det måske lige præcis dig vi søger.
Har du lyst til at høre mere om jobbet og PLASTIX, kontakt Drift- og Vedligeholdelseschef Martin Jacobsen
på Tlf. +45 2447 6432 eller mail på martin@plastixglobal.com.
Ansøgninger sendes gennem vores ansøgnings formular på vores hjemmeside: https://plastixglobal.com/job/
Vi vil løbende vurdere ansøgere, så vent ikke med at kontakte os.
Vi glæder os til at høre fra dig.

