Vi søger efter produktions medarbejdere til Eson Pac Danmark som er beliggende i Tåstrup.
Har du erfaring med falsning så er du måske personen vi står og mangler. Eson Pac søger friske,
selvstændige og teknisk funderede medarbejdere til vores produktion i Taastrup.
Vores virksomhed er en ledende pharma producent og vi søger dig der vil være med på vores
udviklingsrejse.
Vi tilbyder dig et godt og sikkert arbejdsmiljø, spædende arbejdsopgaver med høj faglighed og stort
engagement.
Du vil få en bred kontaktflade med dygtige kollegaer i et miljø, hvor faglig sparring er en naturlig del af
hverdagen.
Vi arbejder med løbende forbedringer som er en naturlig del af vores hverdag.
Som medarbejder i vores produktion arbejder du med indstilling/omstilling af falsemaskinen, producere ordre
med kvalitet og output for øje. Procesprøver udtages og kontrolleres løbende under produktion, enligt vores
GMP-regler.
Ordren skal derefter videre til vores QC-afdeling inden levering til kunden.
Du arbejder i vores ERP-system for at dokumentere processen, hvorfor det er vigtigt med gode ITfærdigheder.
Produktionen foregår på 3 skift, dog er aften og nathold kun 4 dage
Hvem er du?
• Du er uddannet bogbinder eller anden maskinerfaring.
• Du har en god maskinteknisk forståelse og kvalitetsforståelse. Er omhyggelig, ansvarsfuld og finder
GMP-produktion interessant.
• Erfaring med at arbejde med skær er en fordel
• Du er fleksibel i forhold til arbejdstider, og kan arbejde på dag/aften/nat hvor aften og nat kun er 4
dage
• Du sætter pris på det gode samarbejde, og er åben for at lære nyt.
• Du er en teamplayer og gør hvad du kan for at hjælpe dine kollegaer.
• Du har gode it-færdigheder.
• Er mødestabil, tålmodig, fleksibel og har et godt humør.
• Du forstår dansk/engelsk i skrift og tale.
Løn- og ansættelsesforhold
Løn efter kvalifikationer. Stillingerne ønskes besat snarest og der bliver indkaldt til samtaler løbende, indtil vi
har fundet egnede kandidater.
Har du yderligere spørgsmål kan du henvende dig til Production Manager Henrik Bøgh Heberg Mobil +45 41
71 70 54
Henvendelse: Send en mail indeholdende en ansøgning/CV til HR: hr@esonpac.com. Senest 1 juli 2022 og
anfør i emnefeltet: Operatør EPD.
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