BÄCKEGÅRDS SÖKER HYVELOPERATÖR
Som hyveloperatör manövrerar du maskinerna på någon av våra arbetsstationer. Ditt fokus ska vara
produktionsrelaterat och på sikt kunna säkerställa kvalité på slutprodukten. Även om arbetet i mångt
och mycket handlar om liknade arbetsuppgifter så växlar produktfloran kraftigt, allt från mindre
körningar till stora kundspecifika projekt som tex världens högsta trähus, ”Mjøstårnet” eller den
svenska paviljongen till världsutställningen i Dubai.
Du har maskinvana, hög yrkesstolthet och en känsla för processer och kvalité. Som hyveloperatör har
du goda materialkunskaper inom trä och ett intresse för både teknik och produktion.
Vi söker dig som vill vara en viktig länk i vår produktionskedja. Du är ansvarstagande, har datavana, är
driven och nyfiken. Vi värdesätter framförallt en positiv attityd till arbetet och arbetskamraterna och
ett engagemang kring att delta i det dagliga förbättringsarbetet. Vi tror att du har utbildning
motsvarande gymnasiets industriprogram, gärna tidigare erfarenheter inom träindustrin eller som
operatör. Du trivs med ordning och reda, är lyhörd och har god samarbetsförmåga.
Truckkort är inget krav, men en fördel.
Goda kunskaper i Svenska i både tal och skrift.
Tjänsten är en tillsvidareanställning heltid, vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Bäckegårds är ett 40-årigt familjeföretag som grundades 1981. Från att ha varit ett litet listhyvleri har vi de senaste åren
växt i både lokaler och i personalstyrka. Idag är vi 35 medarbetare som främst jobbar med specialproducerade produkter
till specifika projekt. Vi strävar alltid efter en öppen, rak arbetsplats där vi är lösningsorienterade och ständigt jagar
förbättringar, stora som små. Vi värnar om vår personal i ”teamet” och uppmuntrar till sammansvetsande aktiviteter i
personalstyrkan. (Läs mer om oss på www.backegards.se)
Är du nyfiken på oss? Vi vill gärna träffa dig! Skicka in ditt CV till alexandra@backegards.se eller ring vår produktionschef
Alexandra Bjelke på 0371-78 11 72
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