
Andels -Kartoffelmelsfabrikken 
Sønderjylland (AKS) er et mo-
derne andelsselskab, der på 
årsbasis beskæftiger ca. 35 
medarbejdere og har 230 an-
delshavere som ejere.

Produktionen af kartoffel-
mel foregår i den såkaldte 
kampagne , der strækker sig fra 
september til december. I den 
periode  leverer andels haverne  
ca. 300.000 tons kartofler, 
som forarbejdes til 70.000 tons 
kartof felmel og 3.000 tons 
protein .

95 % af den producerede 
mængde stivelse af sættes  til 
eksport til fødevare produktion.

Hvis du vil vide mere om AKS 
kan du gå ind på hjemme-
siderne www.a- k -s.dk og 
www.kmc.dk.
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PROCESOPERATØR TIL AKS
Vi søger en

AKS   ||   Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Tøndervej 3   ||   6520 Toftlund   ||   Tlf.: 7483 1343   ||   Fax: 7483 0322   ||   e-mail: post@a-k-s.dk

Stillingen
AKS søger en procesopratør, som især skal arbejde med fremstil-
ling af kartoffelstivelse og protein på vores produktionsanlæg. 
Fabrikken producerer fra september til december  (“kampagnen”). 
I de 4 måneder foregår arbejdet i skiftehold med 12-timers  vagter 
hver anden uge og fri hver anden ugen. Arbejdet omfatter også 
weekend-vagter. 
Udenfor kampagnen vil du arbejde med vedligehold og lager-
opgaver – fortrinsvist på daghold – og afvikle optjent afspad-
sering. 
Du indgår  i et team på i alt 8 kolleger, og du vil referere til fabriks-
chefen. 

Din person
Du kan have en baggrund som smed, procesoperatør, industri-
elektriker el. lign. teknisk/håndværksmæssig uddannelse. Det 
er en fordel hvis du har   erfaring fra en virksomhed med proces-
anlæg  og har forståelsen for at optimere et anlæg ud fra pro-
duktkvalitet og energi forbrug. 
 •  Du er systematisk, kan også bevare overblikket når der opstår  

drifts problemer, og du forstår vigtigheden af sikkerhed i hver-
dagen.

•  Du har ambitioner om at være dygtigt til at løse dine arbejds-
opgaver, og du har lyst til en varieret arbejdsdag .

•  Du trives i et team, du er fleksibel og bidrager med godt  humør. 
•  Du er selvkørende, tør tage ansvar for dine opgaver og har 

fysik til at deltage i vedligeholdelsesopgaver.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et selvstændigt job i en dynamisk virksomhed med 
et frit og uformelt miljø. Der foregår også en spændende ud-
vikling rent procesteknisk, og der er mulighed for uddannnelse 
som en del af jobbet. 
AKS er en “levende  virksomhed ” som i høj grad tager udgangs-
punkt i gode menneskelige relationer, og du vil være i tæt dia-
log med ledelsen i hverdagen.

Ansøgning
Send din ansøgning til LL@A-K-S.dk att. fabrikschef Leo Lund , 
og mærk ansøgningen “AKS – proces operatør”. Har du spørgs-
mål til stillingen, kan du kontakte Leo Lund  på tlf. 5174 0260. 
Din ansøgning  skal være os i hænde senest fredag 
den 20.  oktober.


