Underhållspersonal Luleå
Vi erbjuder dig
Ett arbete där du själv kan planera din dag med stor frihet under ansvar. Du ingår i ett team som arbetar med
löpande och förebyggande underhåll av vår produktionsanläggning. Teamet ska ge förutsättningar för den
dagliga driften vid produktionen genom att serva, reparera och underhålla såväl maskiner som anläggningen.
Du deltar i arbetet med att utveckla och förbättra vår produktionsutrustning och arbetsmiljö. Givetvis erbjuder
vi internutbildning på vår produktionsutrustning. Du kommer garanterat att få omväxlande, intressanta och
roliga arbetsdagar.

Vi söker dig
Som är praktiskt lagd med stort teknikintresse, du är både kvalitets- och säkerhetsmedveten och har ett stort
engagemang och eget driv. Du är flexibel och inte rädd för förändringar. Du gillar att planera och strukturera
ditt arbete men störs heller inte av att bli avbruten för akuta händelser som måste prioriteras. Du har
utbildning inom underhåll, automationsteknik, verkstadsteknik eller har förvärvat motsvarande kunskaper
genom längre yrkeserfarenhet. Det är även meriterande om du har kompetens inom styr-/regler och
automationsteknik.

Låter det här spännande? Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Lars Routuvaara på 0920-775 02, produktionschef
Nyhléns Hugosons Chark AB.
Din ansökan skickar du senast den 12 januari 2020 till rekrytering@hugosons.se. Märk din ansökan med
”Underhållspersonal Luleå”. Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista
ansökningsdag.

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 engagemang i varje del av tillverkningen. Vi använder inga onödiga tillsatser i vår mat och garanterar hög kvalitét på våra
produkter. Våra anläggningar finns i Luleå (charkproduktion), Skellefteå (paketering av kött, kallskänk m.m.) och Ullånger (slakteri). I
koncernen ingår även Guldfisken Kök AB (kyld färdigmat) och Änge Chark AB (charkproduktion). Nyhléns Hugosons har idag ca 230
medarbetare. Läs mer om oss på www.nyhlenshugosons.se, www.guldfisken.com, www.angechark.se

