Laborant elev
til NØRAGER MEJERI
Har du lyst til at være en del af et dedikeret kvalitetsteam på
NØRAGER MEJERI, og dermed være med til at sikre, at vores
produkter altid lever op til kunde- og specifikationskrav?
Så har vi en spændende og lærerig elevplads i
vores laboratorie. Du vil indgå i et laborant-team
på 3 laboranter, som dagligt udfører mange forskellige analyser og kontroller, samt supporterer
produktionen med forskellige opgaver som kalibrering, vedligehold af apparater mm.

Vi tilbyder

Din baggrund

Vi arbejder på at implementere LEAN principper på laboratoriet, således at kommunikation,
arbejdsgange og opgaver bliver så effektive
som muligt. Her vil du som elev også blive inddraget og få erfaring med LEAN.

Vi søger en laborant elev, der er klar til at komme
i praktik den 1. februar 2021. Du er selvstændig,
struktureret og god til at samarbejde. Vi ser gerne,
at du er god til engelsk, både i skrift og tale, og så
sætter vi pris på et godt humør.
Som laborant elev hos os lærer du at udføre flere
opgaver på samme tid og vigtigst af alt, uden at gå
på kompromis med kvaliteten af dit arbejde.

Jobbet som laborant elev
Du kommer til at arbejde med mange forskellige
analysetyper, som udføres i hele produktionsprocessen på mejeriet. Det er lige fra indgangskontrol af mælk og ingredienser, til analyse på
færdigvarer. Herunder også prøveudtagning og
analyse af miljøprøver.
Du vil få erfaring med både mikrobiologiske og
kemiske analyser.
Hovedparten af de kemiske analyser foregår
som hurtigmetoder, derfor bliver vedligehold og
kalibrering af apparater også en væsentlig del
af dit arbejde.

Mejeriets laboratorie er en del af et QEHS-team,
hvor vi i alt er 6 kolleger, der arbejder tæt sammen og med mange forskellige opgaver. Her
spiller laboratoriet ofte en vigtig rolle i forhold til
fejlfinding, årsagsanalyser, kundekrav mm.

Dine kolleger på laboratoriet glæder sig til at
tage imod dig. De er alle dedikerede og erfarne
laboranter, så du vil opleve høj faglig udvikling og
sparring med dygtige kolleger. Vi sætter pris på et
åbent og godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til
forskellighed og humor.

Lyder det som noget for dig?
Så send en kortfattet ansøgning og et CV hurtigst
muligt og inden den 15. november 2020 til
job@nordex-food.dk med att. Malene Jensen,
Quality Manager og mærket ”Laborant elev”. Har
du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til
at kontakte Malene Jensen på telefon 41866025.

Vi glæder os til at høre fra dig.

NORDEX FOOD, Nordre Ringgade 2, DK-9330 Dronninglund, Tlf.: +45 96 47 15 00, www.nordexfood.dk
NØRAGER MEJERI A/S er en produktionsvirksomhed under NORDEX FOOD, som er et privatejet mejeriselskab. Vi er stolte af at være specialisten i hvid ost. Mejeriet producerer årligt ca. 19.000 tons hvid
ost, der udelukkende afsættes gennem NORDEX FOOD’s egne salgsselskaber. Den samlede omsætning
i NORDEX FOOD udgør ca. kr. 2,1 mia. årligt og der beskæftiges 390 medarbejdere, heraf ca. 140 på
NØRAGER MEJERI A/S.

