Stillinger

Jydskevestkysten
O n s d a g 2 9 . n O v e m b e r 2 0 17

10 sp ort
Projektleder- Håndværker
med Byggeteknisk baggrund.
Vi er i rivende udvikling og vil gerne op i næste gear,
bl.a. ved at få frisk blod og inspiration fra en ny bygningskonstruktør/ Byggeingeniør.
Derfor søges en kollega med 5-10 års erfaring og
følgende kvalifikationer:
• Projektering i Autodesk Architecture / Revit,
MS Office pakken og MS Projekt
• Kalkulation af egenproduktion i Aktiv Byg / Sigma
• Udbudsmateriale til underentreprenører,
kontrakter m.v.
• Beskrivelse og kvalitetssikring
• Selvstændig gennemførelse af opgaver og projekter
fra opstart til færdig aflevering, projektstørrelser
0-15 mio. kr.
• Gerne håndværksmæssig baggrund
• Økonomisk forståelse for byggesager, herunder
indkøb, salg, styring og rapportering
• Stærk til kalkulationer, efterkalkulationer,
byggeledelse og regnskabsforståelse
• Udadvendt og sælgende, gerne med netværk
indenfor branchen til kunder og samarbejdspartnere.
• Indgå i flere af funktionerne i driften i travle perioder.
• Kunne arbejde i et uhøjtideligt miljø med rare kolleger
Kan du nikke genkendende til kvalifikationerne,
hører vi gerne fra dig senest 15.12.2017.
Send ansøgning og CV med foto til mfp@falk-petersen.
Din ansøgning vil blive behandlet fortroligt.
J. Falk-Petersen A/S er en 45 år ung virksomhed med gang i mange
ting indenfor bygge- og anlægs-branchen. Vi udfører fag-, hoved- eller
totalentrepriser. Vi råder over dygtige fagfolk (35-40 ansatte), maskinpark og smede/ALUafdeling til egenproduktion. Normalt udfører vi selv
byggerier mellem 1-20 mio. kr. og er især stærke til hal- og industribyggeri. Vi bor i flot domicil i Sjølund.

Ringer du annoncen ind er det praktisk,
hvis du på forhånd har skrevet annoncens ordlyd ned.
Det sparer tid - både for dig og os! Telefonnummer 7912 4700

Lokal talent skriver kontrakt
med kendt motorsports-team
Nicolai Kjærgaard har skrevet kontrakt med det engelske Formel 3 motorsportshold
Carlin Motorsports. Et hold der har store forventninger til det unge vestjyske talent.
KontraKt

Lotte Rud kragelund
lorkl@jfmedier.dk

racer: Der er mange kendte ansigter inden for motorsports-verdenen, som i deres
unge dage kørte for det engelske motorsportshold Carlin. Med navne som Kevin
Magnussen, Sebastian Vettel
og Nico Rosberg, er unge Ni-
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colai Kjærgaard kommet til
et motorsports-team, der har
ry for at avle talenter.
- Sidste år vandt Carlin det
engelske mesterskab, så de
har en forventning om, at vi
også kommer til at blande
os i podiepladserne næste
år. Det er helt klart også mit
eget mål, så jeg vil arbejde
hårdt på, at det kommer til
at ske, siger 18-årige Nicolai
Kjærgaard fra Hjerting.
Den unge Formel 3-kører
trives med forventninger, og
det er også derfor han, efter
at have kørt Formel 3 i blot
én sæson, allerede er klar til
at tage det store spring op af
rangstigen, som skiftet fra
Fortec Motorsports til Carlin Motorsports, er.
- I år har været min første
sæson med Fortec, hvor jeg
har kørt Formel 3. De har
været tilfredse med min udvikling, men jeg vil gerne udvikle mig mere, og der kom-

mer Carlin ind i billedet. De
vil gerne have, at jeg udvikler mig hurtigere, og det er
jeg med på, siger han.
Det unge talent er da heller ikke bange for, at presset
fra holdet – eller sig selv – bliver for stort.
- Når jeg bliver presset, udvikler jeg mig og bliver bedre. Det er det, jeg gerne vil, og
det er derfor, jeg skifter team.
De har et rigtig professionelt
team, som ligesom mig, er
meget struktureret i træningen. Dem kan jeg helt sikkert
lære en masse af, og det glæder jeg mig til, siger han.

Vanemenneske

Det har dog ikke været en let
beslutning for Nicolai Kjærgaard at skifte til Carlin. For
der er mere i skiftet end træning og resultater.
- Man danner virkelig tætte bånd med ens team, når
man bruger så mange timer

sammen. Så jeg har tænkt
meget over, om jeg overhovedet skulle skifte team, fordi menneskerne omkring én
betyder meget, siger han.
Men den 18-åriges ambitioner og drømme gjorde udslaget.
- Jeg vil gerne kunne leve
af at køre, og med skiftet til
Carlin kommer jeg et skridt
nærmere det mål, siger Nicolai Kjærgaard, der til daglig går på handelsgymnasiet
på Rybners i Esbjerg. Og det
er ikke en uddannelse han
har tænkt sig at droppe.
- Jeg har fået lov til at komme på Team Danmark, så
jeg får fire år til at færdiggøre min uddannelse. Jeg har i
forvejen en del fravær fra timerne, fordi jeg rejser så meget. Men jeg vil have min uddannelse, så jeg har noget at
falde tilbage på, hvis det ikke
går med en karriere indenfor race, siger han.

Procesoperatør til biotekvirksomhed
i massiv vækst
Vi søger en dygtig og engageret procesoperatør til vores produktionsteam.
Vil du være med i en banebrydende produktion på et nyt og moderne anlæg?
Glycom er en meget dynamisk og innovativ virksomhed, der udvikler og producerer særlige
sukkerarter - Humane Mælke Oligosakkarider (HMO’er) - med anvendelsesmuligheder
inden for bl.a. modermælkserstatning. Vi er nu klar til kommerciel produktion og har for
nyligt udvidet med produktionskapacitet i Esbjerg.
Fabrikken i Esbjerg blev en del af Glycom i januar 2016. Der er investeret et trecifret millionbeløb i faciliteten i Esbjerg for at give fabrikken kapacitet til at producere HMO’er, der vil få
en afgørende rolle i fremtidens fødevareproduktion globalt.

JYSK FYNSKE MEDIER SØGER

Produktionsleder til trykkeri

med lyst til at udvikle sit potentiale…

Hvis du allerede har vist, at god ledelse gør forskellen og
kender betydningen af at gå foran som rollemodel,
så har vi stillingen til dig.
Om Jobbet:
• Ledelse af trykkeriet i Odense
• Indgå i ledelsesteam på tværs af JFMs tre trykkerier og
medvirke til udviklingen af disse tre trykkerier
• Praktisere god ledelse ud fra JFM’s værdigrundlag
Om dig:
• Som leder er du god til at skabe tillid og respekt
• Erfaring fra samarbejde i lederteams på tværs
af organisationen
• Dokumenteret ledererfaring fra produktionsvirksomheder, gerne med flerholds drift.
Vi tilbyder:
• En fuldtidsstilling i et dynamisk miljø med stor indflydelse
på din egen hverdag, og med god opbakning fra teamet
• Velordnede arbejdsforhold med pensionsordning og
sundhedsforsikring

Processerne i produktionen er fermentering, ultra/nanofiltrering, ionbytning, kromatografi,
inddampning, krystallisation og tørring.
Ansøgning:
Har du spørgsmål
til stillingen, er du
velkommen til at
kontakte trykkerichef
Morten Hansen på
tlf. 6093 6823
Ellers klik ind på
www.jfmedier.dk
og se, hvordan du
søger stillingen.
Ansøgningsfrist:
Senest
30. november 2017.
Vi indkalder løbende
til samtale og afslutter
rekrutteringsprocessen,
når den rigtige kandidat
er fundet.

Produktionen vil være underlagt strenge regler for spædbørnsernæring.
Du vil indgå i en operatørgruppe bestående af både erfarne og nye operatører.
Du vil få en grundig oplæring i produktionsprocesserne.
Arbejdet foregår på skiftehold.
Uddannelse og erfaring
• Uddannelse som procesoperatør, procestekniker, mejerist eller lign.
• Erfaring fra tilsvarende job fra proces- og fødevareindustrien
• Kendskab til kravene i fødevareindustrien
• Kendskab til arbejde i ATEX-områder
Vi forestiller os, at du
• forstår vigtigheden af at arbejde efter procedure og sporbarhed
• besidder gode kommunikations- og samarbejdsevner - både på dansk og engelsk
• du kan tale med alle på en god og konstruktiv måde
• du kan både arbejde selvstændigt og bidrage til opgaver, der løftes via samarbejde
• besidder en can-do-attitude
Det kan du forvente af os
Hos os møder du en dynamisk, fri og rummelig arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder - fagligt som personligt. Vi er en virksomhed med stærke værdier, og vi lægger vægt
på, at du optræder troværdigt, ansvarligt og er med til at skabe værdi i virksomheden.
Ansøgningen
Send din ansøgning mærket ”Procesoperatør” med CV hurtigst muligt til lb@glycom.com
eller til Glycom Manufacturing, Limfjordsvej 4, 6715 Esbjerg N.

Læs mere og søg
stillingen på:
jfmedier.dk

Ansøgningerne behandles løbende. Seneste ansøgningsfrist er 11. december 2017.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 8830 9500.
Om GLYCOM A/S
Du kan læse mere om virksomheden på Glycom.com

