r ett av Nordens ledande företag inom fodertillskott

Trikem är ett av Nordens ledande företag inom fodertillskott och djurvårdsprodukter
framförallt till hästar och hundar.
Med över 60 års erfarenhet besitter vi en djup kunskap inom branschen, och vi strävar
efter att alltid ligga i framkant med djurens välbefinnande i fokus.
All tillverkning sker på våra produktionsenheter i Sverige och vi erbjuder förstklassiga
produkter av högsta kvalitet till bra priser.

Vi söker en fabrikschef till vår tillverkning i
Klågerup och Malmö.
Som fabrikschef kommer du att arbeta och ansvara för tillverkning och produktion av alla
våra produkter i Malmö och Klågerup. Arbetsuppgifterna innefattar bl.a blandning, fyllning,
avsyning, batch dokumentation och viss kvalitetskontroll. Du ansvarar även för vårt
arbetsmiljöarbete samt vårt brandskyddsarbete. Leda, motivera, effektivisera och fördela
produktionspersonalens arbete. Du kommer även att vara ansvarig för det dagliga underhållet
av maskinparken i fabriken.
Du kommer att ansvara för två team om totalt ca 8 personer.
Du kommer att arbeta aktivt i den dagliga driften under dagtid med en viss flexibilitet. Du
rapporterar direkt till vår VD.
Kvalifikationer:
Erfarenhet av liknande arbete eller studier inom kemteknisk, livsmedelteknisk eller liknande
verksamhet är ett önskemål.
Din personlighet utmärks att du är en lagspelare med goda ledaregenskaper. Du skall drivas
av att uppnå resultat tillsammans med vårt övriga team. Du är noggrann, flexibel och kan ta
initiativ och har ett entreprenörstänk/förståelse.
Arbetet ställer krav på hög ansvarskänsla. Du bör även besitta kunskaper om maskinunderhåll
och service.
Körkort ett krav och truckkort ett önskemål. Goda kunskaper i både svenska och
engelska tal och skrift är en förutsättning.
Vi erbjuder dig ett intressant och omväxlande arbete i ett familjärt företag i tillväxtfas.
Du kommer att jobba i en liten och flexibel organisation med stark teamkänsla. Skicka din
ansökan i form av cv samt personligt brev till karin.gustafsson@trikem.se. Intervjuer kommer
att ske löpande.
Du är välkommen att kontakta Karin Gustafsson, rekryteringsansvarig på 0709 – 698 600.
Läs gärna mer om Trikem AB på www.trikem.se

