
OPERATØR 
TRIPLENINE SØGER

Vi søger en erfaren medarbejder med god procesforståelse  
til skifteholdsarbejde på vores fabrik i Esbjerg

Jobprofil og opgaver 
Du bliver en del af driftsteamet på vores ekstraktions-,  
lipid- og dioxinanlæg, som i dag beskæftiger 7 operatører.

Arbejdsopgaverne er meget varierende og kan være inden  
for følgende områder: 
• Styring, regulering og overvågning af produktionsanlæg
• Kontrol ved NIR-analyser
• Vedligeholdelse og reparation af industrimaskiner
• Forefaldende arbejde af produktions- og håndværks- 

mæssig karakter

Vi forventer, at du 
• Er faglært med en mekanisk eller elteknisk uddannelse 
• Har erfaring med procesindustri / procesarbejde  
• Det vil være en fordel, hvis du er uddannet kedelpasser 
• Er selvkørende og tager aktivt del i arbejdsopgaverne
• Du er omhyggelig og kvalitetsbevidst 
• Er fleksibel og villig til at yde en ekstraordinær indsats,  

når det er nødvendigt 
• Er god til at samarbejde med kolleger
• Kan lide en uformel tone og har et godt humør og kan  

lide et grin i ny og næ  

Du tilbydes
Vi kan tilbyde dig et udfordrende og selvstændigt job i en  
spændende virksomhed, hvor der er højt til loftet og hvor du  
får rig mulighed for at sætte dit eget præg på hverdagen og  
opgaveløsningen. 
Du kommer til at indgå i et team af fagligt dygtige og erfarne  
kolleger, så der bliver rig mulig for sparring. 

Ansøgning
Har du spørgsmål til jobbet, så kan du kontakte:  
Fabrikschef Bjarne Frederiksen: bf@999.dk, 2338 5139 eller  
HR Manager Marianne Bukh Villesen: mbv@999.dk, 2460 2787. 

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. 

Ansøgningsfristen er d. 24. juni 2021. Samtaler forventes afholdt  
den 28. juni. Du bedes søge stillingen via Jobindex.dk.  

TripleNine
TripleNine er en global aktør inden for marine ingredienser med 
aktiviteter på flere kontinenter og datterselskaber i Chile og 
Norge. Vores mission er at tilføre værdi til ”marine resources” på 
ansvarlig vis og vi stræber efter at være den førende og foretruk-
ne partner inden for den globale ”marine ingrediens” branche.
Forretningsmodellen er baseret på en fuld værdikæde med indkøb 
af råvarer, forarbejdning samt international afsætning og leverance 
af produkterne.

Kulturen er præget af dynamik og handlekraft. Der er ikke langt fra 
idé til handling, og der er en klar ambition for den videre udvikling 
af koncernen. TripleNine ønsker profitabel vækst og har desuden 
fokus på at være førende inden for teknologi og på at drive en 
effektiv forretning. Elementer som bæredygtighed og en ansvarlig 
udnyttelse af havets ressourcer indgår i gruppens værdigrundlag og 
som grundsten i udviklingen af værdiskabende foderingredienser.

TripleNine har hovedkontor i Esbjerg og beskæftiger ca. 300  
medarbejdere. Omsætningen i gruppen er ca. 2 mia. DKK, og 
gruppen er velkonsolideret.

Læs mere på www.999.dk
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