Blandeoperatør
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 Blanderi søger vi en blandeoperatør til fast daghold. Vi kører en turnusplan, hvor
man i første uge arbejder mandag-tirsdag samt fredag-lørdag fra 6:25-19:05 (lørdag har
man fri kl. 17:05). I den anden uge arbejder man onsdag-torsdag i samme tidsrum,
Du tager ansvar og har fokus på kvaliteten og rengøring
Som blandeoperatør består dine opgaver af:
•
•
•
•

Blanding af vores færdigvareprodukter
Klargøring og rengøring af udstyr
Oprettelse, udfyldelse og godkendelse af SAP-dokumentation
Være en aktiv teamplayer

Som operatør er du ligeledes ansvarlig for, at produktkvaliteten er i orden. Det er også dit
ansvar, at gældende krav til hygiejne- og fødevaresikkerhed overholdes.
Du indgår i et selvstyrende team, hvor det at tage ansvar, være en del af fællesskabet og
være drivkraft er en vigtig del af jobbet.
Teknisk forståelse og godt overblik
Du har en uddannelse som mejerist, procesoperatør eller anden relevant uddannelse inden
for industriproces, gerne fra levnedsmiddel, og har du truckcertifikat, vil det være en
fordel. Du har teknisk forståelse og gode dansk- og regnekundskaber. Du er vant til at
arbejde med it.
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 et aktivt og uhøjtideligt miljø, hvor vinderkulturen er i
højsædet. Der vil være gode udviklingsmuligheder såvel fagligt som personligt.
Tiltrædelse hurtigst muligt.
Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning til iol@rynkeby.dk og skriv ”Blandeoperatør” i emnefeltet.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Blanderileder Brian Ravn på tlf.:
29931449.
Sidste frist for ansøgning er den 22. marts 2019.

Rynkeby Foods A/S, Vestergade 30, 5750 Ringe Tlf. 63 62 32 00
www.rynkeby.dk
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 232
ansatte og omsætter for 1.026 mio. kr. (2017). Rynkeby Foods A/S står for produktion og
distribution af varemærkerne Rynkeby, God Morgen og Brämhults.

