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Vi søger en produktionsmedarbejder til vores produktion i Randers.  

DIN NYE UDFORDRING 
Du bliver en del af PLIXXENT Gruppens højt motiverede team på omkring 300 medarbejdere fordelt på vores lokationer 
i Tyskland, Danmark, Italien, Spanien, Storbritannien og Holland. Med referance til Site Manager bliver du en del af et 
produktionsteam på 5 medarbejdere med stor selvstændighed og indflydelse på eget arbejde. Vi står overfor en 
spændende process hvor der skal arbejdes med processer og optimeres i produktionen gennem LEAN og digitalisering 
– og du har muligheden for at komme med i den udvikling og forme den.   
 

 

Dine primære opgaver og ansvarsområder:  

■ Blande råvarer (væsker) med stor præcision 

■ Truckkørsel med råvarer og færdigvarer 

■ Udtage prøver til test 

■ Plukke de rigtige råvarer 

■ Rengøring og oprydning generelt 

FAGLIGE KOMPETENCER 
■ Du har truckcertifikat 

■ Du har gerne epoxykursus (dog ikke et krav) 

■ Du har forståelse for IT 

 

 

PERSONLIGE KOMPETENCER  
■ Du er en teamplayer 

■ Du er nysgerrig på at lære 

■ Omhyggelig i dit arbejde 

■ Nysgerrig på at udfordre dig selv og den måde du arbejder på 

 

 

HVAD DU KAN FORVENTE 
PLIXXENT A/S har en flad organisation med et entreprenør mindset. Vi tilbyder et attraktivt job i en mindre virksomhed, 

hvor tonen er uformel og ligefrem. Der lægges stort vægt på medarbejdernes trivsel og frihed til at bidrage med egne 

ideer og frihed under ansvar. Vi dyrker en kollegial atmosfære og arbejder på en projektorienteret måde. Ordentlighed er 

et nøgleord hos os og vi forventer af os selv og hinanden at vi behandler hinanden med respekt.  

 

Attraktiv gage pakke inklusive bonusordning og sundhedssikring. Ansættelse som funktionær.  

 

PLIXXENT Group blev grundlagt i 2019 fra Systems House Division of Covestro. PLIXXENT tilbyder innovative 

polyuretan baserede teknologier. Som specialist inden for standardløsninger og skræddersyede systemer ledsager vi 

vores kunder gennem hele værdikæden – fra indledende konsultation til eftersalgssupport. Dybdegående knowhow 
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inden for udvikling, produktion og forarbejdning af polyuretaner, fleksibilitet i indkøb af råmaterialer og et europæisk 

team med årtiers erfaring gør os til en pålidelig, højt ydende partner – og en attraktiv arbejdsgiver med en bred vifte af 

karrieremuligheder. 

 

 

BLIV EN DEL AF VORES TEAM 
Vi ser frem til at høre fra netop dig, og gør opmærksom på at vi løbende afholder samtaler, så fremsend hurtigst muligt 

og inden ansøgningsfristens udløb den 2. april 2022 til: career@plixxent.com. 

 

Ved spørgsmål kontakt Site Manager Johan Prisak på mail: johan.prisak@plixxent.com 

 

PLIXXENT respekterer princippet om lighed, når man ansætter folk. Vi diskriminerer ikke på grund af religion, race, 

national oprindelse, køn, hudfarve, seksuel orientering, handicapstatus eller lignende karakteristika. Al ansættelse i 

PLIXXENT besluttes ud fra baggrundserfaring, viden og fortjenester i henhold til vores forretningsbehov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANSØG NU!   
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