Underhållspersonal
Vi söker dig som med kompetens och engagemang kan stärka upp vår underhållsorganisation
i arbetet med förebyggande och avhjälpande underhåll vid vår anläggning i Luleå.
Huvudsakliga arbetsuppgifter på produktionsutrustning samt fastighet:
- Dagligt underhåll
- Förebyggande underhåll
- Felsökning samt avhjälpande underhåll
- Stödja och utbilda operatörer i dagligt underhåll
- Utveckla och förbättra vår produktionsutrustning
Vi söker dig med lämplig utbildning inom underhåll, serviceteknik, automationsteknik eller
motsvarande kunskap förvärvat genom längre yrkeserfarenhet. Det är önskvärt att ni har
praktisk erfarenhet av arbete som servicetekniker.
Vi ser gärna att ni har specialkompetens inom styr, regler samt automationsteknik.
Som person söker vi dig som är lite av en mekanisk allkonstnär med förmågan att på egen
hand ta initiativ för att upprätthålla en fungerande produktion. Vidare så gillar du nya
utmaningar och tycker om att arbeta nära produktionen för att förbättra tillgängligheten på
produktionsutrustningen.
Vill Du veta mer?
Du kan läsa mer om tjänsten på vår hemsida www.nyhlenshugosons.se eller kontakta Lars
Routuvaara, 0920-775 02, Produktionschef Nyhléns Hugosons Chark AB
Din ansökan skickar du till rekrytering@hugosons.se. Märk din ansökan med
”Underhållspersonal Luleå”. Tillsättning av tjänsten kommer ske så snart vi hittar rätt kandidat,
skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!

Vår vision är att vara det naturliga valet vid alla norrländska måltidstillfällen. Det blir vi genom att vara det ledande norrländska
kött- och charkföretaget med fokus på våra kunder, vårt mathantverk och våra norrländska bönder. Respekten för miljö, hälsa
och djuromsorg är central för verksamheten, liksom våra värdeord: affärsmässig, delaktig och stolt. Hantverket ligger alltid till
grund för vår produktion, med erfarenhet och ett personligt engagemang i varje del av tillverkningen. Vi använder inga onödiga
tillsatser i vår mat och garanterar hög kvalitet på våra produkter. Våra anläggningar finns i Luleå (slakt, styckning och
charkproduktion), Skellefteå (paketering av kött, kallskänk och transport) och Ullånger (slakteri). I koncernen ingår även
Guldfisken Kök AB (kyld färdigmat) och Änge Chark AB (charkproduktion). Nyhléns Hugosons har idag ca 230 medarbetare och
omsätter nästan 600 miljoner kronor.
Läs mer om oss på̊ www.nyhlenshugosons.se, www.guldfisken.com, www.angechark.se

