
 

Maskinoperatør - Centralvaskeriet A/S 
 
Har du teknisk flair og lyst til at være del af en virksomhed i vækst? Så send os din ansøgning og bliv én af 
tre maskinoperatører i en virksomhed, der tilbyder spændende arbejdsopgaver og rig mulighed for faglig 
udvikling.   
  
Ansvar og opgaver  
Som maskinoperatør bliver du en del af et team med engagerede og positive kolleger. Din primære opgave 
er at betjene et teknologiske procesanlæg, hvor vigtigheden ligger i at producere korrekt mængde, til rette 
tid. Herudover har vi et virtuelt informationssystem, som gir dig de bedste forudsætning for at løse dine 
opgaver. Derudover skal du sikre:  

 En ensartet produktkvalitet  
 Fejlfinding og løsning af generelle fejl på maskiner  

Professionelle og personlige kompetencer   
Du har teknisk flair, og du er effektiv uden at gå på kompromis med kvaliteten. Du har måske 
erhvervserfaring med teknisk produktion og kvalitet.  

 Du kan arbejde selvstændigt og struktureret  
 Du har en god procesforståelse  
 Du er fleksibel og yder en ekstra indsats når der er behov for det  
 Du har gode kommunikations- og samarbejdsevner  
 Du er servicemindet, og ordentlighed er vigtigt for dig  
 Du er god til at se nye løsningsmuligheder  
 Du har overblik og godt humør  

Vi forventer, at du taler dansk og har IT-erfaring på brugerniveau.   
  
Sønderjysk virksomhed  
Centralvaskeriet A/S ligger i Løgumkloster, og beskæftiger 40 ansatte. Med 70 års erfaring, og stor fokus på 
miljørigtige løsning, betjener vi alle industrier med beklædningsløsninger, samt vaskekoncepter til hele 
hotelmarkedet m.m. 
  
Arbejdstid 
Arbejdstiden er på 37 timer pr. uge. Grundet sæsonudsving må der påregnes vagter efter middag/aften i 
sommerhalvåret 
 
Ansøgningsfrist 
Vi indkalder løbende kandidater til samtale, hvorfor du venligst bedes fremsøge din ansøgning snarest. Alle 
ansøgninger behandles med fuld diskretion. Tiltrædelse snarest. 
 
Ansøgning 
Såfremt du er interesseret i ovenstående stilling, bedes du fremsende CV, ansøgning samt relevante 
uddannelses-/eksamenspapirer til mail@centralvaskeriet.dk mærket ” Maskinoperatør ” 
 
Har du spørgsmål til stillingen, skal du være velkommen til at kontakte Søren Fuglsang-Gram – tlf.: 
20122720 
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