
Andels -Kartoffelmelsfabrikken Sønder-
jylland (AKS) er et mo derne andelssel-
skab, der på årsbasis be skæftiger ca. 37 
medarbejdere og har 230 andelshavere 
som ejere.

AKS er i positiv udvikling og arbejder ud 
fra en ambitiøs strategi, hvor en helt  ny 
fabrik stod klar i 2017, og der er dermed 
fokus på øget vækst.

Produktionen af kartoffel mel foregår 
i den såkaldte kampagne , der stræk-
ker sig fra sidst i august til januar. I 
den periode  leverer andels haverne  ca. 
375.000 tons kartofler, som forarbejdes 
til 86.000 tons kartof felmel og 4.500 
tons protein .

AKS ejer sammen med AKM og AKK 
virksomheden KMC, som står for ud-
vikling, produktion og salg af stivelse, 
proteiner og andre ingredienser til den 
globale fødevare branche. 95 % af den 
producerede mængde eksporteresn.

Hvis du vil vide mere om AKS kan du 
gå ind på www.a- k -s.dk, hvor du bl.a. 
finder en video om AKS.
Se videoen på: www.a-k-s.dk > Om AKS 
> Video om AKS

PRODUKTIONSKOORDINATOR
Vi søger en

AKS søger en produktionskoordinator
Stillingen omfatter primært daghold på hverdage, men skiften-
de arbejdstid og weekendarbejde kan forekomme i kampagnen. 
Fabrikken producerer 24-7 fra sidst i august til januar (kaldes 
kampagnen). I kampagneperioden indgår du sammen med ope-
ratørerne  i den daglige drift.  
Dine opgaver vil være koordinering af opgaver i produktionen, 
drift og optimering af vaskevands-behandling, afløsning i drif-
ten, hjælp ved rengøring og vedligehold, procesoptimering  i tæt 
samarbejde med afdelingslederen og kolleger, samt fungere 
som indkøber for produktionen. Den første kampagne vil du få 
op læring i processen, så du bliver klædt på til opgaven.  
Uden for kampagnen vil du sammen med afdelingsleder og ved-
ligeholdelsesleder arbejde med vedligehold og forberedelse til 
næste kampagne, hvilket vil omhandle almindeligt forbyggende 
vedligehold og ad hoc opgaver, herunder mindre projekter.  

Din uddannelse, erfaringer og person
Du kan have en baggrund som procesoperatør, procesteknolog, 
mejerist eller anden teknisk/håndværksværksmæssig uddan-
nelse. Det er en fordel, hvis har maskinteknisk indsigt, levneds-
middelerfaring  og erfaring med procesoptimering. 
Du skal være meget fleksibel, og have lyst til drift – men sam-
tidig også befinde dig godt med, at du i ca. 7 måneder har mange 
 andre opgaver, der knytter sig til vedligehold af fabrikken.
•  Du er systematisk, kan bevare overblikket når der opstår drifts-

problemer, og du forstår vigtigheden af sikkerhed i hverdagen.
•  Du har gode samarbejdsevner, kan arbejde i teams og selv-

stændigt, og møder positivt og veloplagt på arbejde.
•  Du har pc-færdigheder, er rutineret bruger af MS Office og har 

gerne erfaring med scada styresystemer.
•  Truckkort vil være en fordel.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et selvstændigt job i en dynamisk virksomhed med 
et frit og uformelt miljø. Der foregår også spændende udvikling i 
processen. AKS er en “levende virksomhed” som i høj grad  tager 
udgangspunkt i gode menneskelige relationer, og du vil være i 
dialog med ledelsen i hverdagen.

Ansøgning
Send din ansøgning til afdelingsleder Kurt Andresen på mail: 
ka@a-k-s.dk. Mærk ansøgningen “AKS –  Produktionskoordinator”. 
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Kurt Andresen på 
tlf. 25521128. Din ansøgning skal være os i hænde senest den 26. 
januar 2020.
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