Aviagen EPI Aps i Bække mangler en til at hjælpe os med at sikre kvaliteten af vores kyllinger

Serviceteknikker søges til avls-kyllinge-rugeri
Vi søger en M/K til rugeriet i Bække ( Vejen kommune)
Aviagen Aps i Bække søger ny medarbejder med hænderne rigtig
skruet på og teknisk snilde.
Du skal være med til at holde vores maskiner kørende, så de er
driftsikre, samt vedligeholde vores bygninger indendørs og
udendørs.
Du vil blive oplært af vores service teknikker, der har været her en
del år.
Da du er med i vagtordningen ( vagt hver 4. uge) skal du kunne
møde frem til rugeriet indenfor 20 min. i tilfælde af alarm på vores
maskiner. Vi foretrækker derfor, at du er bosiddende i lokal
området, men stiller et gæsteværelse til rådighed såfremt det er
nødvendigt. I vagtugen vil der være arbejde i weekenden, men det
afvikles med fridage i løbet af ugen , således at hele arbejdesugen
er ca 37 timer.

Aviagen EPI ApS, der ligger
i Bække ( Vejen Kommune,
Sydjylland) er distributør
af avlsdyr til slagtekyllinge
produktionen af mærket
Ross. Aviagen er
markedsleder på
verdensplan
Fra vores avlsrugerier i
Bække (DK) , Roermond
(NL) og Hilbersdorf (D)
udklækker vi daggamle
forældredyrs kyllinger og
leverer dem til vores
kunder i og udenfor EU

Vi kører med 2 mødetider , så du vil den ene uge møde fra kl. 6:00 og frem til 15:00, den
efterfølgende uge vil du møde ind 9:00 og frem til 18:00

Vi forventer:
-

At du har et godt humør
Har flair for håndværk/teknik
Er loyal og ansvarsbevidst

Vi arbejder med æg / daggamle kyllinger, så det vil selvfølgelig være rigtigt godt, hvis du er en person
der har lyst til at arbejde i denne meget specielle branche.
Da vi er et internationalt firma, skal du gerne kunne tale og skrive på dansk og englesk.
Her på rugeriet er vi ca 27 ansatte, samt 15 vikarer
Da vi er et avlsrugeri skal vi passe på virus og bakterier udefra, så du må ikke have kontakt til svin,
fugle, fjerkræ eller mink.
Skulle du have fundet interessen for at høre mere om vores spændende arbejde, er du velkommen
til at kontakte Peter Jørgensen på mobil 41969649 eller send din ansøgning til
pjorgensen@aviagen.com.
Ansøgningsfrist : 15.06.2022
Vi holder samtaler løbende og rekrutteringsprocessen afsluttes når rette kandidat er fundet
Vi glæder os til at høre fra dig

