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Er du klar til at blive ansat i en virksomhed med mange spændende udfordringer i det daglige og en yderst 
alsidig hverdag, hvor ikke to dage er ens?

Tenax Sild A/S er en fødevarevirksomhed, hvis vision er at være den foretrukne leverandør af sild, fiske-
frikadeller og andre fiskespecialiteter. Tenax Sild har gennem de seneste år haft vokseværk og udvidet 
produktionstiden. Vores tekniske chef har derfor brug for en ny teknisk medarbejder til den tekniske 
afdeling. 

Ansættelsen er i afdelingen i Aalbæk, Nordjylland.

Om dig
  •  Du er uddannet industritekniker/maskinarbejder
  •  Du har kedelpassercertifikat, dog ikke et krav
  •  Du har truckcertifikat, dog ikke et krav
  •  Du er serviceminded overfor dine kolleger
  •  Du har gode samarbejdsevner
  •  Du arbejder løsningsorienteret
  •  Du trives i en travl hverdag, hvor der er fokus på oppetid i produktionen
  •  Du har erfaring fra fødevarevirksomhed

Dine opgaver
  •  Fejlfinding på procesudstyr, fyldeudstyr og etiketteringsudstyr
  •  Vedligeholdelse og reparation af produktionsudstyr
  •  Deltage og supportere ved omstillinger
  •  Input til forbedring/optimering af produktionsudstyr
  •  Deltage dagligt ved tavlemøder i produktionen

Grundet den øgede produktion arbejdes der i 2-holds skift. Vi søger derfor en medarbejder der kan 
arbejde fuldtid og indgå i vores vagtdækning, og som er indstillet på perioder med overarbejde samt 
weekendarbejde.

Interesseret?
Kan du se dig selv arbejde med ovenstående opgaver i en virksomhed, hvor der i det daglige arbejdes ud 
fra LEAN-principperne, kan du sende din ansøgning og CV til: 
ansoegning@tenax.dk - mrk. Teknisk snilde/problemløser. 
Du er også velkommen til at kontakte Teknisk chef, Birger Jørgensen, på tlf.: 22 66 51 85, hvis du vil høre 
mere om stillingen. Tiltrædelse er snarest mulig, og samtaler holdes løbende.
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Tenax Sild A/S er den førende leverandør af sild, fiskefrikadeller og fiskepaté til dagligvarehandlen og foodservicesektoren i 
Danmark. Derudover eksporterer Tenax Sild A/S til flere europæiske lande. Tenax Sild A/S er en velkonsolideret virksomhed, som 
gennem de seneste år har cementeret sin position i markedet. Et af de seneste tiltag er opkøbet af Launis A/S´ kendte kvalitets-
produkter indenfor sild, fiskefrikadeller, kaviar og paté. Produktionen foregår på Tenax Sild A/S´ fabrikker i Nyborg og Aalbæk, 
hvor de centrale administrative funktioner er samlet på hovedkontoret i Nyborg. Med varemærker som Tenax, Lykkeberg og 
Fiskemandens er virksomheden nu den klart ledende inden for kategorien i Danmark. Læs mere på www.tenax.dk.


