Operatører til produktion
I Rynkeby Foods er du som medarbejder en vigtig del af en vinderkultur, hvor
medarbejderne tager ejerskab for egne opgaver og opnår resultater i samarbejde med
deres kolleger.
Til vores produktion søger vi operatører til betjening af højteknologisk tappe- og
pakkeudstyr til 12 timers skiftehold dag eller nat. Vi kører en turnusplan, hvor man i første
uge arbejder mandag-tirsdag samt fredag-lørdag. I den anden uge arbejder man onsdagtorsdag.
Du tager ansvar og har fokus på kvaliteten
Som operatør får du ansvar for betjening og overvågning af procesanlæg. Du er ansvarlig
for rengøring af produktionsudstyr, og at gældende krav til hygiejne- og fødevaresikkerhed
overholdes. Det er ligeledes dit ansvar, at produktkvaliteten er i orden, at kontroller
foretages, og at prøver udtages under produktionen.
I samarbejde med vedligeholdelsesafdelingen deltager du i fejlfinding ved nedbrud.
Du indgår i et selvstyrende team, hvor det at tage ansvar og være drivkraft er en vigtig del
af jobbet.
Solidt kendskab til fødevareindustrien og godt overblik
Måske er du uddannet mejerist, bager eller slagter, eller du har en baggrund som
procesoperatør indenfor fødevareindustrien. Du har en god teknisk forståelse og gode
dansk- og regnekundskaber. Du har flair for IT og har muligvis arbejdet med SAP. Det er
en fordel, hvis du har truckcertifikat.
Som person er du loyal, hjælpsom og konstruktiv. Du kan bevare overblikket, også når
tingene går stærkt.
Gode udviklingsmuligheder
Vi tilbyder et udfordrende job i en moderne virksomhed, hvor engagement og ansvarlighed
sættes i højsædet. Der vil være gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.
Tiltrædelse hurtigst muligt.
Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning til iol@rynkeby.dk og skriv ”Operatør” i emnefeltet.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte fabriksleder Kristian Rune Hansen tlf.:
2324 6171.
Sidste frist for ansøgning er den 16. juni 2019.
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Rynkeby Foods A/S er Nordens største producent af juice og saft. På et år fremstiller vi
mere end 150 millioner liter baseret på de bedste bær, frugter og grøntsager, naturen
byder på. Hos Rynkeby Foods A/S har vi mostet juice og saft siden 1934, hvor Inger
Rasmussen etablerede sin produktion i familiens bryggers ved hjælp af simple
husholdningsredskaber. Siden overtog datteren Dagmar Andreasen, som gjorde Rynkeby
til den virksomhed, vi er i dag. Juice og saft udgør fortsat størstedelen af vores
produktion, som i dag også tæller smoothies, frugtdrikke og andre frugtbaserede
fødevarer. Rynkeby Foods A/S har hovedsæde i Ringe på Midtfyn, beskæftiger godt 250
ansatte og omsætter for 982 mio. kr. (2018). Rynkeby Foods A/S står for produktion og
distribution af varemærkerne Rynkeby, God Morgon og Brämhults.
.

