
Andels -Kartoffelmelsfabrikken 
Sønderjylland (AKS) er et mo derne 
andelsselskab, der på årsbasis be-
skæftiger ca. 43 medarbejdere og 
har 230 andelshavere som ejere.
Der produceres på en næsten ny 
fabrik, som stod helt færdig i 2017.

Produktionen af kartoffel mel 
foregår i den såkaldte kampagne , 
der strækker sig fra sidst i august til 
januar. I den periode  leverer andels-
haverne  ca. 350.000 tons kartofler, 
som forarbejdes til 80.000 tons 
kartof felmel og 3.600 tons protein . 
Af de 80.000 tons kartoffelmel 
 videreforædles ca. 30.000 tons på 
årsbasis.

95 % af den producerede mængde 
eksporteres til fødevare produktion.

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

PROCESOPERATØR
TIL STIVELSES- & PROTEINPRODUKTION

Vi søger en

Stillingen
AKS søger en procesoperatør, som især skal arbejde med fremstilling 
af kartoffelstivelse og protein på vores produktionsanlæg. Fabrikken 
producerer 24-7 fra sidst i august til januar (kaldet kampagnen). I 
kampagnen arbejder du i skiftehold, med 12-timers vagter hver anden 
uge og fri hver anden uge. Arbejdet omfatter også weekend-vagter. 

Udenfor kampagnen vil du arbejde med vedligehold og forberedelse 
til næste kampagne, fortrinsvist på daghold. Du vil også skulle indgå 
i vores derivat produktion, der kører 5 dage om ugen på 3-holdsskift 
og afvikle optjent afspadsering. Du indgår i et team, der arbejder tæt 
sammen med kollegaerne i de andre afdelinger og du vil referere til 
afdelingslederen.

Din uddannelse, erfaringer og person
Du har god procesforståelse og har gerne en baggrund som pro-
cesoperatør/industrioperatører, mejerist eller anden håndværksmæs-
sig baggrund inden for fødevareindustrien
•  Du værdsætter at have orden i dine arbejdsopgaver, og udfører dine 

opgaver med en høj grad af ansvarlighed
•  Du skal være meget fleksibel, og have lyst til drift - men samtidig 

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 pro-
blemer, og du forstår vigtigheden af sikkerhed i hverdagen. 

•  Du har gode samarbejdsevner, kan lide at arbejde i et team og møder 
positiv og veloplagt.

•  Du har PC-færdigheder, erfaring med SCADA-styring og har fysik til 
at deltage i vedligeholdelsesopgaver

•  Du behersker dansk i såvel skrift som tale 

Vi tilbyder
•  Grundig oplæring
•  Et selvstændigt job i en moderne virksomhed, der er i konstant ud-

vikling
•  Et frit og uformelt miljø
•  Mulighed for uddannelse som en del af jobbet
•  En konkurrencedygtig løn og ansættelsesforhold, der er omfattet af 

gældende overenskomst
AKS er en “levende virksomhed ” som i høj grad tager udgangspunkt 
i gode menneskelige relationer, og du vil være i tæt dialog med ledel-
sen i hverdagen. 

Ansøgning
Send din ansøgning til tsk@a-k-s.dk og mærk ansøgningen “AKS – 
Procesoperatør”. Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte af-
delingsleder Thomas Knudsen på tlf. 29899348.
Din ansøgning skal være os i hænde senest 
søndag den 27. juni 2021
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