Fatland AS er Norges største private kjøttbedrift. Konsernet har 620 ansatte og
omsetter for NOK 4,5 milliarder. De største produksjonsanleggene er lokalisert i
Ølen, Sandnes, Oslo og Sandefjord. Gjennom de siste årene er Fatlandkonsernet,
den aktøren i kjøttbransjen med størst økonomisk vekst.

Vår virksomhet er i stadig vekst og utvikling. Vi søker
derfor til Fatland Ølen AS:

3 mekanikere/teknikere
Vi trenger dyktige medarbeidere til vår tekniske avdeling på anlegget
i Ølen. Hos oss vil du få muligheten til å arbeide tett på den daglige driften.
Arbeidet vil i hovedsak bestå av:
• Reparasjon og vedlikehold av maskiner og utstyr
• Sveis og konstruksjon
• Vedlikehold av bygg og anlegg
Ønskede kvalifikasjoner:
• Automasjon
• Mekanisk/teknisk bakgrunn
• Lærevillig og gode samarbeidsevner
• Løsningsorientert
• Kan ta i et ekstra tak når det trengs
Stillingene krever også initiativ og evne til å følge opp flere arbeidsoppgaver som faller naturlig inn under stillingen. Du vil arbeide i et team,
med dyktige medarbeidere på teknisk avdeling.  Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser og et travelt, uformelt miljø.  Arbeidssted: Ølen.
Søknad med CV sendes innen 1. mai 2019 på e-post til stil@fatland.no
Kontaktinfo:  
Teknisk leder Inge Fatland, tlf. 958 36 601,
		e-post: ingf@fatland.no

Fjøsmedarbeidere
Vi trenger dyktige og fleksible medarbeidere i fjøset på anlegget i Ølen,
snarest og i høstsesongen.
Arbeidet vil i hovedsak bestå av:
• Lossing av dyr og oppstalling, samt inndriving og foring
• Opplæring vil bli gitt, og medarbeiderne må være villig til å ta de
kursene som trengs.
• Noe data vil en få opplæring i
• Må være villig til å ta annet arbeid i rolige perioder
Ønskede kvalifikasjoner:
• Punktlighet og interesse for faget
• Positiv og fleksibel
Stillingene krever initiativ og evne til å følge opp flere arbeidsoppgaver som
faller naturlig inn under stillingene. Personer som har interesse for dyr og
fjøsarbeid, oppfordres til å søke.  Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser
og et travelt, uformelt miljø.  Arbeidssted: Ølen.
Søknad med CV sendes snarest på e-post til stil@fatland.no
Kontaktinfo:

Slakterileder Audun Stople, tlf. 980 75 574
Avd.leder fjøs Ole Døvik, tlf. 982 22 225

