STILLING LEDIG
Strand Unikorn ønsker å være et naturlig førstevalg for bonden. Vår visjon er: alltid der for deg. Våre virksomhetsområder er handel med korn, produksjon og salg av såvarer (såkorn, frø, settepotet), produksjon og salg
av kraftfôr, råvarehandel, gjødsel, plantevern og øvrige driftsmidler. Strand Unikorn er et selskap i Norgesfôr-kjeden og konsernet har ca. 150 ansatte. Vi har seks avdelinger på Østlandet og to datterselskaper, Hundseth Mølle i Trøndelag og Vestfoldmøllene i Vestfold. Konsernet hadde en omsetning på ca. 1,5 milliarder i 2018.

Til vår avdeling på Hadeland/Jaren søker vi:

Produksjonsmedarbeider
Er du ‘framme i skoa’, interessert i norsk landbruk og klar for ny jobb innen industriell produksjon?
Da kan du bli vår nye kollega!
Vi søker deg som trives i en produksjonsbedrift med skiftarbeid hvor godt humør, høyt tempo
og varierte arbeidsoppgaver er en del av arbeidsdagen.
Produksjonsanlegget på Hadeland er allsidig og dekker flere områder innenfor vår virksomhet,
bl.a. mottak av matkorn, forkorn, produksjon av kraftfôr, rensing av korn, lager og lagerutsalg.
Arbeidsoppgaver
• Produksjon av kraftfôr
• Mottak av korn og generell kornhåndtering
• Betjening av styringssystemer i produksjonen
• Renhold, oppfølging og forebyggende vedlikeholdsarbeid
• Truck-kjøring
• Betjening av lagerutsalg ved behov
• Annet forefallende arbeid
Kvalifikasjoner
• Erfaring fra industriell produksjon
• Relevant fagbrev (gjerne innen produksjonsteknologi, elektro- eller mekanisk industri)
• Gode datakunnskaper/god kjennskap til dataverktøy
• Truckførerbevis/maskinførerbevis er en fordel
• Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
Egenskaper
• Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
• Positiv og serviceinnstilt
• ‘Framme i skoa’
• Nøyaktig og ansvarsbevisst
• Fleksibel
Vi tilbyr
• Jobb i en solid bedrift med et godt arbeidsmiljø
• Gode faglige- og personlige utviklingsmuligheter
• Lønn i henhold til overenskomst
• Pensjons- og forsikringsordninger
Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse
til produksjonsleder kraftfôr Åsmund Amlie, tlf. 916 08 241.
Søknad og CV sendes pr. e-post til hr@strandunikorn.no
Søknadsfrist 6. juni 2019.

