Tekniker- og tapper til Svaneke Bryghus
Svaneke Bryghus søger til nyoprettet fast stilling en tekniker- og tapper til vores økologiske
bryggeri i Svaneke. Du vil indgå i produktionsteamet, hvor du skal medvirke til, at vores
produktion altid kører optimalt, således, at vi altid kan levere øl af høj kvalitet til tiden.
Du vil med reference til vores tekniske chef være ansvarlig for løbende vedligehold og
reparationer på tappemaskiner, tappebånd etc. og du skal som en del af driften være med til
at sikre, at vi har en høj oppetid på maskiner og en stabil produktion i bryggeriet.
Som en del af produktionsteamet indgår du i de daglige tapninger på bryggeriet, og er med
til at sikre, at vores egenkontrol overholdes, samt at der altid er pænt og ryddeligt.
Som tekniker vil du også være medansvarlig for at sikre, at vores fadølsudstyr (barer, anlæg)
og vores udendørsanlæg er af en høj standard og fremtræder pænt.
Som profil søger vi en med teknisk baggrund som håndværker (elektriker, smed,
mekaniker), og må gerne have erfaring fra øl/fødevareproduktion, men det er ikke et krav.
Vigtigst er det, at hænderne sidder rigtigt på dig. Som person er du kvalitetsbevidst,
selvstændig og ansvarlig, og sætter en ære i at levere et produkt af høj kvalitet til tiden. Hver
gang – også hvis det betyder, at vi skal fortsætte efter normal arbejdstid. Du kan holde
hovedet koldt og humøret højt, selvom det kan være hektisk, og trives med at hver dag ikke
er ens. Du er fleksibel af mindset og har ikke problemer med at løse forfaldende arbejde
sammen med kollegerne. Herudover hjælper det med humoristisk sans, og du skal kunne
arbejde sammen med andre kulturer end kun dansk.
Svaneke Bryghus leverer øl hele året til kunder i Danmark og udlandet, men der er klart
mest travlt i sommerhalvåret, hvor en del overarbejde må forventes, ligesom der kun er 2
ugers sammenhængende ferie i skolernes sommerferie. Til gengæld kan der afspadseres i
vinterhalvåret. Der er tale om en ansættelse på funktionærlignende vilkår og løn forhandles
efter kvalifikationer.
Brygger du en ansøgning?
Har du spørgsmål til stillingen, skal du kontakte vores tekniske chef Jan Larsen på mobil 28
25 98 22
Ansøgningen skal sendes til direktør Steen Jespersen sj@svanekebryghus.dk.
Ansøgningsfrist fredag d. 15. januar.
Tiltrædelse d. 1. marts 2021.
Læs mere om bryggeriet på www.svanekebryghus.dk

