Fremtid som procesoperatør?

Hvorfor smiler Morten
i operatørrummet …?
…det er fordi, han glæder sig til at få 4 nye
kolleger, der også har lyst til at uddanne sig til
procesoperatører – er du én af dem?

Har du lyst til at arbejde med produktion, og har du
god teknisk forståelse, så søger vi netop nu 4 voksenelever
til vores produktion.

Du får erfarne kolleger og en alsidig
hverdag
Du vil indgå i et team af erfarne kolleger
og får mulighed for at blive en del af
et spændende miljø i en virksomhed i
konstant udvikling og vækst.
Vestjyllands Andel er en grovvarevirksomhed, der bl.a. producerer foder til
grise og kvæg på vores 5 fabrikker i det
midt- og vestjyske. Vestjyllands Andel
blev etableret i forbindelse med en
fusion i grovvarebranchen i 2002, men
har rødder tilbage fra 1896.
Du får en faglig uddannelse,
som kvalificerer dig til at køre
produktionsanlæg
Som procesoperatørelev bliver du en
del af vores produktionsteams på én
af afdelingerne i Vildbjerg, Hee,
Ringkøbing eller Borris. Du får en
kombination af teoretisk og praktisk
uddannelse på skole og praktisk uddannelse i virksomheden. I virksomheden
vil du indgå som en del af et skiftehold
eller fast nathold og bidrage til, at vi er
i konstant udvikling og klar til at møde
fremtidens krav til produktion af vores
velkendte kvalitetsfoder.

Hvem er du?
• Du er fyldt 25 år.
• Du er teamplayer og motiveres af at nå
resultater.
• Du har forståelse for god kvalitet og
sætter en ære i, at produktet er i orden.
• Du er fleksibel og forandringsvillig.
• Du er god til at tilegne dig ny viden og
videregive den.
Uddannelsen
Den 3-årige procesoperatøruddannelse
starter i begyndelsen af 2019, og du vil
være færdiguddannet procesoperatør
sidst i 2022. Uddannelsen er opbygget
med 1/3 på skole i Fredericia (mulighed
for skolehjem) og 2/3 i virksomheden.
Læs mere på www.ug.dk (søg: på
procesoperatør) og www.eucl.dk.
Ansøgningen
Har du spørgsmål til job eller uddannelse
er du velkommen til at kontakte
produktionschef Lars Nielsen på mobil
2887 0250. Eller send os din ansøgning
og dit CV hurtigst muligt på
ansogning@vja.dk mærket
”Procesoperatørelev”.

Vestjyllands Andel er Danmarks 3. største andelsgrovvareselskab med en årlig omsætning på godt 2 mia.
kr. Med fokus på praktisk innovation udvikler og leverer vi kvalitetsfoderløsninger til konventionel, økologi
og non-gm m.v. Vi anvender den nyeste viden om produkter, deres virkning og værdi til gavn for kunder
i både ind- og udland. Dette sker i tæt samspil med vores knap 4.000 medlemmer. Vestjyllands Andel
beskæftiger ca. 180 medarbejdere.
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Fra tanke
til en god
uddannelse
Vestjyllands Andel er altid på udkig efter unge talenter og
modtager gerne uopfordrede ansøgninger.

Vestjyllands Andel er et rendyrket andelsselskab – og det skal
vores medlemmer kunne mærke. Vi stræber efter at levere
produkter, viden og rådgivning, der hjælper og udvikler vores
kunders forretning. Vi sætter vi en ære i at arbejde med en kort
vej fra tanke til handling. Med en smidig organisation, er vi altid
klar til at møde markedernes udsving – hurtigt og effektivt.
Vi vil udvise fagligt mod, når vi løser udfordringer for vores
kunder og for branchen. Vi giver vores medarbejdere ansvar,
viden og arbejdsrum til at træffe beslutninger.
Vi søger altid at styrke partnerskabet med vores medlemmer,
leverandører, producenter og forskning. Herigennem sikrer vi
vores solide fundament inden for innovation og udvikling.
Vi vil udbygge vores førerposition inden for bæredygtighed
og økologi – og vi vil sætte en dagsorden inden for de nye
muligheder det giver vores branche – og i samfundet som
helhed.
Men det vigtigste er, at det vi leverer, virker i virkeligheden.
Det er det vi kalder for praktisk innovation.

