Søger du job som ufaglært eller søger du job i dit sabbatår ?
Og kunne du tænke dig et
spændende job i vores produktion,
hvor din indsats gør en forskel?

Produktionsmedarbejder – ufaglært
Vi søger dygtige, ufaglærte produktionsmedarbejdere –
gerne med teknisk snilde - der har lyst til at blive en del af
vores engagerede produktionsteam, der ser det som en
”sport” at holde produktionen velkørende og effektiv.

RED HORSE leverer professionelle befæstigelsesløsninger
til byggeri og industri.
Vi arbejder projektorienteret med spændende og krævende
kundeprojekter, hvor vi udvikler unikke produkter og
løsninger for kunden.

Vi har opbygget egne produktionsanlæg, der kører
højvolumen produktion, hvor effektivitet og høj kvalitet er
nøgleparametrene.
Dit job vil blive en kombination af operatørarbejde ved
vores forskellige produktionsmaskiner (bl.a. robot-, samle-,
montage-, og pakkeanlæg) samt manuelt arbejde (pakning,
sortering, samleopgaver).

Vores mål er at være den foretrukne og mest innovative
samarbejdspartner indenfor befæstigelsesløsninger, og vi
tror på, at dynamik og stort engagement kombineret med
stærk dybdefaglighed er vejen til gode resultater og tilfredse
kunder.

Ansvarsområder:
•
Udføre daglig produktion og sikre løbende drift af
anlæggene og højt output.
•
Justere, indstille, renholde og vedligeholde anlæggene.
•
Udføre løbende produktionskontrol og sikre ensartede
kvalitetsprodukter.
Din faglige og personlige profil:
•
Du er ufaglært og har gerne teknisk flair og evt erfaring
med produktionsarbejde.
•
Alternativt har du sabbatår fra studie og søger erfaring
og job indenfor produktion.
•
Du har øje for detaljer og er grundig i dit arbejde, men
samtidig forstår du vigtigheden af høj effektivitet og
volumenproduktion.
•
Du har altid kvalitet for øje – det er vigtigt for os, at vores
produkter har et højt kvalitetsniveau.
•
Du har ordenssans og sørger altid for, der er rent og
opryddet omkring din arbejdsplads.
•
Du har lyst, energi og vilje til at være en del af teamet og
gøre en forskel.
Vi tilbyder:
•
•
•

Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i en innovativ
og visionær teknisk vækstvirksomhed med hovedsæde i
Danmark og flere udenlandske datterselskaber.
Vi arbejder effektivt og går efter resultater på en anderledes
og utraditionel måde, hvor dynamik, højt tempo og ”fighting
spirit” er en del af den uformelle hverdag.
Se evt. mere på www.redhorse.dk

En grundig oplæring fra erfarne og kompetente
produktionskolleger.
Et spændende og udfordrende job med gode
udviklingsmuligheder for den rette kandidat.
God teamånd og et godt arbejdsmiljø.

Ansøgning sendes til:

Spørgsmål til stillingen:

RED HORSE
Niels Bohrs Vej 25, Stilling
DK-8660 Skanderborg
E-Mail: job@redhorse.dk

Mona Dissing
mdi@redhorse.dk

Ansøgningsfrist:
Snarest muligt.
Vi vurderer løbende
de indkomne ansøgninger.

