Operatører til mikrobryggeri - skifteholdsarbejde
Har du interesse for ølbrygning som mikrobrygger/passioneret hjemmebrygger og en stærk baggrund
indenfor produktionsarbejde i fødevareindustrien, kan du nu blive en del af en velfungerende
produktionsvirksomhed.
Theodor Schiøtz Brewing Company beliggende på Albani Bryggeriet i Odense brygger en række special
øl og udvikler løbende nye produkter. I samarbejde med vores øvrige mikrobrygteam søges operatører
til at varetage driften af brygning og ølfremstilling frem til tappeklart øl.
Arbejdsopgaver
• Selvstændigt varetage ølfremstilling frem til tappeklart øl
• Oprydning og rengøring af såvel procesudstyr som området
• Udføre diverse kvalitetskontroller under produktionen
• Deltagelse i muligheden for optimering af driften
• Bidrage til et godt arbejdsmiljø
Kvalifikationer:
• Praktisk erfaring fra en lignende stilling og gerne inden for levnedsmiddelindustrien.
• Besidder teknisk flair.
• Du kan bevare overblikket, når det går stærkt.
• Du er engageret, samarbejdsorienteret og kan have mange bolde i luften på én gang.
• Mødestabil, da du er en del af et team.
• Kendskab til ISO 14001, 9002 og 22000 vil være en fordel.
• Læse og forstå dansk.
• Truckkørekort er ønskeligt.
Kan du leve op til alle kvalifikationer er det perfekt.
Er der områder, hvor du ikke er så stærk, vil vi gerne udvikle dig ind for disse områder, hvis du har den
korrekte indstilling til dette spændende job.
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.
Produktionen kører i øjeblikket i 1-2 holdsskift, 3-4 dage om ugen.
Hovedparten af din arbejdstid vil ligge på fast skifteholdsturnus, men det forventes at du er fleksibel i
perioder, hvor afløsning på Albani Bryggeriet ligeledes kan være aktuelt.
Kontakt
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Bryghuschef Lars Boe Larsen på tlf.:
2114 3104 eller mail: Lars.Boe.Larsen@royalunibrew.com
Send din ansøgning hurtigst muligt – vi indkalder løbende til samtale.
Hos Royal Unibrew lægger vi vægt på dine kompetencer, og hvordan din profil matcher selve job samt
værdier i vores organisation. Samtidig ser vi mangfoldighed som en styrke og mulighed for yderligere at
udvikle os. Derfor opfordrer vi alle, som kan se sig selv i stillingen til at søge – uanset alder, køn,
etnicitet eller personlig baggrund.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Royal Unibrew producerer, markedsfører, sælger og distribuerer kvalitetsdrikkevarer og er Danmarks næststørste
drikkevareproducent. Royal Unibrew er især kendt for traditionsrige brands som Faxe Kondi, Nikoline, Egekilde,
Pepsi Max, Royal Beer, Ceres og Odense Pilsner og Heineken. Royal Unibrew omsætter for 6,384 mia. kr. (2017) og
beskæftiger i alt ca. 2.300 medarbejdere globalt heraf ca. 850 i Danmark. Royal Unibrew har produktion i Faxe,
Odense, Baltikum og Finland og hovedkontoret er beliggende i Faxe.
Royal Unibrew er en arbejdsplads med medarbejdere, som engagerer sig i og er stolte af vores produkter og
brands. Hos Royal Unibrew er kunden i fokus og forbrugerne vores største aktiv. Vi sætter en ære i at producere og
sælge kvalitetsprodukter til vores forbrugere – både i Danmark og internationalt.
Læs mere på www.royalunibrew.com

