CODAN Stillingsopslag
Plastmager / Plasttekniker hos CODAN Medical i Rødbyhavn
Jobbet
Med reference til produktionschefen vil dine arbejdsopgaver være:
•
•
•

Klargøring, opstilling og indkøring af formværktøjer og støbemaskiner til ordreproduktion
Samarbejde med relevante kolleger for optimering af proceskontrol og produktion mht.
at nå produktions- og kvalitetsmål, samt reducere kilder til spild mest muligt
Samarbejde med teknik- og produktionskolleger om daglige udfordringer og forankring af forbedringer

Dine kvalifikationer
•
•
•
•

Du er uddannet plastmager / plasttekniker eller har dokumenteret erfaring som opstiller
Du besidder en velfunderet, teknisk og mekanisk indsigt
Du kan udføre opstilling og indkøring hurtigt og effektivt på forskellige maskintyper
Du har erfaring fra produktionsmiljø og krav til sikkerhed, dokumentation og vigtigheden af, at vi alle arbejder
i samme retning, for fælles mål

Dine personlige egenskaber
•
•
•
•

Du er god til at samarbejde såvel som at arbejde selvstændigt med opgaverne
Du bidrager gerne til problemløsninger, også på tværs af organisationen
Kvalitets- og ansvarsbevidsthed er nøgleord for dig
Du yder gerne en ekstra indsats for at sikre rettidig produktion og leverancer til vores kunder

CODAN Medical ApS tilbyder et selvstændigt job i en virksomhed hvor egen produktudvikling og produktion giver
rige muligheder for fleksible brugerorienterede projekter. Vi vægter robusthed og troværdighed meget højt, og vi
arbejder for stabile forbedringer af de fælles forretningsresultater. Send din skriftlige ansøgning til Bente
Christiansen, og ring gerne hvis du har spørgsmål. Alle ansøgninger behandles fortroligt.
CODAN Medical ApS producerer engangssprøjter, og er et selskab i CODAN Companies, der er ekspanderende
og arbejder i et internationalt miljø. Der er i dag ca. 1500 medarbejdere, hvoraf de 200 er beskæftiget i henholdsvis
Espergærde og Rødby. CODAN Companies har mange års erfaring med produktion, markedsføring og salg af
internationalt anerkendte medicinske engangsartikler og er certificeret i henhold til EN/ISO 13485.
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