Process operatör

Som process operatör kommer du ingå i ett team av processtekniker med ansvar för den dagliga
driften, tillsynen och underhåll på Strandmöllens luftgasanläggning I Ljungby.
Kompetens och kvalifikationer.
−
−
−
−
−
−

Teknisk utbildning och erfarenhet.
Läsa och förstå tekniska manualer och instruktioner på Engelska.
Kunskap och erfarenhet inom elektriska installationer och styrsystem.
Erfarenhet inom konstruktion av rörsystem och tryckbärande anordningar.
Erfarenhet av service, underhåll och praktisk handhavande på rörsystem, ventiler, pumpar och
kompressorer.
Förmåga och erfarenhet att kommunicera i tal och skrift med medarbetare, leverantörer och
övrig organisation.

Ansvar / Arbetsbeskrivning.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ansvarstagande för ett säkert arbete.
Underhåll och process optimering.
Kompetens att arbeta självständigt samt I grupp.
Datorvana för dokumentering och övrig hantering.
Process övervakning via monitorer och övriga styrsystem.
Uppföljning / arkivering av planerade och utförda åtgärder samt information till övrig
organisation.
Nattskift a 12tim vid specifika tillfällen, ca 10ggr /år
Övertids arbete under natt och helger.
Beredskaps tjänst, 1vecka/mån
Arbete på stegar och arbetsplattsformar.
Truckkörning

Målet är att du efter 2 mån upplärning skall ingå I operatörs teamet. Efter ca 1-2år är du fullt upplärd som
process operatör.
Upplärningsperioden är mycket krävande och du skall ha förmågan och intresset av att lära, förstå och
använda den mycket komplexa informationen i det dagliga arbetet.

Då beredskap ingår som en naturlig del I tjänsten ser vi gärna att du är bosatt inom Ljungbys närområde,
alternativt att du inom tid kan tänka dig att bosätta dig inom Ljungby kommun.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma tillsättas för sista ansökningsdag
Please mail any question and your application to Per.Frolich@strandmollen.dk.

_________________________________________________________________________________________________________________________
Strandmöllen har mer än 100 års erfarenhet av framställning och marknadsföring av gaser till verkstadsindustrin, laboratorier, läkemedel och
hälso/sjukvårdssektorn. Sedan 2003 har vi haft verksamhet i Sverige, med huvudkontor i Ljungby.
Strandmöllen har mer än 180 medarbetare i koncernen, varav 35 engagerade eldsjälar i Ljungby. Strandmöllen erbjuder ett komplett utbud av
gaser med tillhörande utrustning, teknik, service och rådgivning
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