Produktionsmedarbejdere til Bisca A/S

Bisca A/S
Ahornvej 1
DK-4780 Stege

Vi har meget travlt henover sommeren, og søger derfor medarbejdere fordelt på dag, aften og
nathold. Er du rap på fingrene, og kunne du tænke dig at være en del af vores bageri på Møn, så
læs med her.
Vi søger i alt 30 dygtige og alsidige produktionsmedarbejdere, der kan arbejde selvstændigt,
struktureret og effektivt, med tiltrædelse hurtigst muligt.
Arbejdsopgaver:
Arbejdsopgaverne er meget varierende, og kan være inden for følgende områder:
➢ Pakning
➢ Dejfremstilling
➢ Indstilling og betjening af maskiner
➢ Overvågning af anlæg/produktionsudstyr
➢ Kvalitetskontrol
➢ Håndtering
➢ Forefaldende arbejde
Faglige kompetencer:
➢ Du er selvkørende og tager aktivt del i arbejdsopgaverne
➢ Du er omhyggelig og kvalitetsbevidst
➢ Du er ansvarsbevidst og pålidelig
Personlige egenskaber:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Du er klar til nye krævende udfordringer
Du er omgængelig og en god kollega med godt humør
Du er engageret og fleksibel
Du er stabil og møder til tiden
Du kan fremvise ren straffeattest
Du er serviceminded
Du er ordensmenneske
Du er fleksibel både med hensyn til arbejdstider og arbejdsopgaver

Vi tilbyder
Et spændende og afvekslende arbejde i et travlt miljø, med gode kollegaer i en velfungerende fødevare og
produktionsvirksomhed.

1

Arbejdstider:
Daghold: 37 timer pr. uge
Mandag-torsdag 07.00-15.30
Fredag 07.00-12.30
Aftenholdhold: 34 timer pr. uge
Mandag-torsdag 15.30-23.30
Fredag 12.30-17.00
Nathold: 34 timer pr. uge
Mandag-torsdag 23.30-07.00
Fredag 18.00-00.30
Ansættelsen er tidsbegrænset til 1/9 med mulighed for forlængelse, hvis behovet opstår.
Ønsker du at vide mere om jobbet på daghold, Kontakt:
Produktionsleder Heidi Borgstrøm – tlf: 22100512 – mail heb@bisca.com
eller
Produktionsleder Kenneth Larsen – tlf: 22100508 – mail kl@bisca.com
Ønsker du at vide mere om jobbet på aften og nathold, Kontakt:
Produktionsleder Armin Bijedic – tlf: 30674525 – mail abi@bisca.com
Ansøgning
Ansøgning samt CV sendes til tha@bisca.com hurtigst muligt. Vi læser ansøgninger efterhånden
som vi modtager dem, og samtaler holdes løbende.
Bisca har administration og produktion samlet på 42.000 m2 i Stege på Møn. Her findes 20
produktionslinier, der er dagligt er arbejdsplads for de ca. 280 medarbejdere.
Bisca har en stærk markedsposition inden for kiks og kager på det nordiske marked. I Danmark er
firmaet markedsleder. I Sverige og Norge er Bisca en væsentlig spiller på markedet gennem egne
datterselskaber. Bisca har en betydelig eksport til Finland, Tyskland, England og de baltiske lande.
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