2 Produktionsmedarbejdere
Lyras A/S

Er du vores nye kollega, der vil være med til at samle vores anlæg i produktionen?
Så har du mulighed for at komme med ombord hos Lyras og blive en del af en spændende virksomhed i vækst.
Hos Lyras udvikler og producerer vi anlæg til fødevareindustrien. Vi leverer bæredygtighed, kvalitet og
innovation, og er en vækstvirksomhed med store ambitioner. Vi lægger vægt på at være nytænkende
omkring optimering af traditionelle produktionsmetoder, og vores patenterede teknologi, raslysering,
anvender UV-lys til at uskadeliggøre bakterier i flydende produkter. Det er den første af sin slags i verden, og med denne teknologi tilbyder vi den absolut mest bæredygtige løsning på markedet. Vil du med
på rejsen?
Læs mere om Lyras her: www.lyras.com
Se mere om teknologien her: https://tools.lyras.com/

Opgaven:

På vores lokation i Aalborg bliver det din primære opgave at være med til montage af vores anlæg i produktionen. Vores anlæg består primært af dele i rustfast stål, elledninger og plastdele. Alle dele bliver
produceret hos underleverandører og efterfølgende monteret på vores lokation.
Arbejdsopgaver
• Montage af anlæg i produktionen
• Samling af dele, der skal bruges i anlægget
• Pakning og forsendelse af varer
• Truckkørsel

Kvalifikationer:

Vi forventer, at du har erfaring med produktionsarbejde, og har den struktur og grundighed der skal til
for, at vores anlæg står knivskarpt. Du synes det er spændende at være med til at samle anlæg, og er
du en smule perfektionistisk, ser vi det som en styrke. Du får sidemandsoplæring af gode kollegaer, så
erfaring med montage er ikke nødvendigt.
Vi lægger vægt på, at du:
•
Er en person, der tager ansvar og sætter en ære i, at tingene er i orden.
•
Truckkort og kørekort er en fordel, men ikke et krav
•
Er et ordensmenneske, og tager ejerskab for opgaverne
•
Har en rimelig god fysik, da meget arbejde er stående og med en del løft (dog ikke tunge løft)
•
Taler, skriver og forstår dansk og gerne lidt engelsk

Er du interesseret?

Lyras er en virksomhed, som består af energiske og positive medarbejdere, og du vil blive en del af en
dynamisk og ambitiøs virksomhed.
Vores virksomhed bærer præg af en moderne ledelse, som giver medarbejderne stor fleksibilitet og
frihed i hverdagen. Vi gør vores bedste for, at du er glad for at gå på arbejde, og du vil selvfølgelig få en
god start på dit nye job via vores on-boarding program.
Kontakt os endelig, hvis det lyder interessant. Spørgsmål kan rettes til Recruitment og HR Manager
Niels Møller på 22 53 03 67. Ansøgningsfristen er 3. juli 2022. Opstart er den 1. september eller den 19.
september.
Når du søger stillingen, føres du automatisk over i vores system, hvor din ansøgning, CV og øvrige bilag
kan uploades via https://lyras.dk/jobs/. Vi får besked, når materialet er uploadet. Det er vigtigt, at du
følger denne fremgangsmåde, idet vi på denne måde kan tilbyde en langt bedre sikkerhed og dermed
højere beskyttelse af dine personoplysninger. Vi gemmer dine data i op til 6 måneder, og du giver dit
samtykke til dette. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på contact@
lyras.dk.

