
 

August 2020 

Operatør til robotcelle til Lynge – aften- & nathold 

Robotter, moderne produktionsanlæg, højt tempo og kvalitet i fokus? Hvis det er noget du finder 
spændende, så er du måske vores nye operatør. Rose Holm A/S producerer fundamentsbolte til den globale 
vindmølleindustri. Vi har gang i væksten, og vi søger en dygtig og stabil medarbejder til vores produktion i 
Lynge. Du bliver operatør på vores fuldautomatiserede produktionsanlæg – Robotcellen.  

Om dig 

Du har produktionserfaring, gerne 
fra automatiseret produktion, og er 
du uddannet Industrioperatør el. 
lignende er det et stort plus. 
Desuden er du vant til at  

• have ordenssans  

• være kvalitetsbevidst  

• kunne arbejde 
selvstændigt og effektivt 

• bruge både hænder og 
hoved 

• have lysten til at lære og 
udvikle dig 

• være omstillingsparat 

• anvende Excel 

• arbejde med LEAN  

Det er en forudsætning, at du har truckkort og erfaring med aften/nat arbejde, og du skal være klar på, at 
der i perioder kan opstå behov for overarbejde. 

Vi tilbyder 

Rose Holm A/S tilbyder et job på en arbejdsplads i fuld udvikling. Du får en alsidig og varierende arbejdsdag, 
samt mulighed for at få medindflydelse på arbejdsgange og eventuelle optimeringer.  

Vi er en flad og jordnær organisation og alle har ret til at byde ind med forslag til hvordan vi fremadrettet 
kan blive ved med at optimere, blive bedre og mere effektive i vores dagligdag. 

Til daglig vil du indgå i et team af operatører, der forskudt af hinanden, holder anlægget kørende 24 timer i 
døgnet. Du vil som udgangspunkt derfor være alene om at holde anlægget i gang. Dog er der en 
oplæringsperiode på 4-8 uger, som foregår primært ved sidemandsoplæring i dagtimerne. 



 
Arbejdstiden er: Mandag – torsdag; 22.00 – 06.30. Fredag; 14.00-18.15. Tiltrædelse er snarest mulig. 
Opstartsløn er kr. 24.000,-/ mdr. plus tillæg iflg. gældende overenskomst. CV og ansøgning sendes til adm. 
dir. Ann Rose Bokkenheuser på arb@roseholm.dk, og ansøgninger vurderes løbende.  
 
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at ringe til Factory Manager Jon Simonsen på mobil: 22 
85 08 77. Læs mere om Rose Holm A/S her www.roseholm.dk  
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