
 

Produktionsmedarbejder til ny maskine i Gadbjerg 

En virksomhed i vækst, hvor kvalitet og god kundeservice har højeste prioritet 
Til vores fabrik i Gadbjerg mellem Billund og Vejle søger vi en produktionsmedarbejder til 
produktion af fliser, belægningssten og lecablokke. Vi lægger vægt på, at du har den rigtige 
indstilling til arbejdsopgaverne. Du vil indgå i et skift sammen med en erfaren 
produktionsmedarbejder – i første omgang i fast daghold, men toholdsskift kan komme på tale. 
  
Dine primære arbejdsopgaver: 

 Deltagelse i den daglige produktion 

 Deltagelse i den daglige rengøring, vedligehold af udstyr og arbejdsområder 

 Håndtering af råvaremodtagelse samt afsendelse af færdigvarer 

 Udtagelse af prøver til kvalitetstest 

 Kørsel med truck samt forefaldende arbejde 
 
Om dig: 

 Du er struktureret, kvalitetsbevidst og har ordenssans 

 Du evner at fastholde fokus og at arbejde selvstændigt 

 Du er ansvarsbevidst, initiativrig og vedholdende 

 Du er fortrolig med IT på brugerniveau 

 Du har kørekort B samt truckcertifikat 

 Du er omstillingsparat, fleksibel og mødestabil 

 Du er desuden en energisk teamplayer, som træder til i travle situationer 

 Du skal have en fleksibel indstilling til arbejdstider, da branchen er yderst sæsonbetinget 
 
Vi tilbyder: 
Et job i en ambitiøs virksomhed med 40-50 ansatte i et uformelt arbejdsmiljø med dedikerede 
kolleger. En selvstændig og spændende stilling hvor effektiv produktion er højt prioriteret, og du er 
med til at producere vores produkter af høj kvalitet.   
 
Praktisk:  
Arbejdssted: Gadbjerg mellem Vejle og Billund, Løn: efter kvalifikationer, Tiltrædelse: snarest 
muligt. Ansøgning, CV og referencer sendes til økonomidirektør Mette Mølgaard Nøhr på 
mmn@fc-beton.dk og mærkes ”Produktionsmedarbejder”. Vi behandler ansøgninger løbende. 
Bemærk kort ansøgningsfrist 05.02.23 
 
Om FC Beton:  
FC Beton A/S er en passioneret familieejet virksomhed med hovedsæde lidt uden for Aalborg. FC Beton råder over 2 
fabrikker – en ved Aalborg og en ved Gadbjerg. På de nordjyske fabrikker, produceres der fliser, belægningssten, 
blokke, færdigbeton, mørtel, mv. På fabrikken i Gadbjerg produceres der primært belægningssten, fliser og blokke. FC 
Beton A/S er der 40-50 dedikerede medarbejdere og selskabet råder over 17 lastbiler og betonkanoner, der hver dag 
forestår leverancer til entreprenører, tømmerhandlere, håndværkere, landmænd, private samt en lang række andre 
kunder. 


