
 

 

Procesoperatør til foderproduktion. Nathold  

  

AB Neo A/S, Videbæk  
  

AB Neo A/S er en global produktionsvirksomhed med en passion for innovation, udvikling 
og forædling af kvalitetsprodukter.   
Vi sælger egenproducerede proteinfodermidler og fodertilsætningsstoffer til en bred vifte af 

kunder i hele verden.   
Vores ambition er at levere de bedste foderløsninger til dyrene med omtanke for verden og 

vores kunder. Vi tilstræber os at sikre sunde dyr, bæredygtig vækst og give vores kunder en 
god nattesøvn.   
AB Neo a/s er en del af engelske AB Agri Ltd.  

Firmaet er i rivende udvikling, og derfor søger vi nu 1 procesoperatør med 
produktionserfaring inden for foderindustrien.  
  

Dine primære arbejdsområder  
Arbejdsopgaverne er varierende produktionsopgaver samt truckkørsel. Du får en central rolle 
i et dygtigt produktionsteam og refererer direkte til Teamleder i produktionen.   

Oplæring foregår på dag- eller aftenhold, og derefter vil du overgå til fast nathold: 
Mødetid daghold: Man-Tor. 07.00-15.00 / Fre. 07.00-14.30 

Mødetid aftenhold: Man-Tor. 13.30-22.00 / Fre. 12.00-20.00 (Lige uger/Ulige uger fri fredag) 
Mødetid nathold: Man-Tor. 21.30-06.30 / Fre. fri  
   

Dine kvalifikationer  
 Du kan arbejde selvstændigt  

 Du har flair for IT og scanner-brug  
 Du har en høj grad af teknisk forståelse 
 Du er en team-player og er engageret  

 Du har en faglig stolthed over for det arbejde, du udfører  
 Du har en ren straffeattest  

 Du har gyldigt kørekort og truckcertifikat 
  

Hvem er du?  
 Du er lærenem og mødestabil  

 Du taler og skriver dansk  
 Du er fleksibel  

 Positiv, tillidsvækkende med et godt humør  
 Proaktiv og initiativrig  
 Jobbet kræver en god fysik, da der er mange løft  

 Du er smilende og imødekommende og har et venligt sind  
  

Vi tilbyder  

Et uformelt arbejdsmiljø med gode kolleger, hvor vi konstant er i udvikling. Der er gode 
muligheder for at udvikle dine faglige og personlige kompetencer samt at gøre en forskel. Du 
får et team af dedikerede kolleger, som motiveres af sunde værdier. Vi arbejder i en flad 

organisation, hvor mulighederne er mange.   
  

Har du spørgsmål til stillingen, bedes du ringe til Thomas Nørsøller på 25423082, eller Jens 
Iversen på 22370260  

Send din ansøgning til thn@ab-neo.com  
Samtaler vil blive holdt løbende, og tiltrædelse er snarest muligt, men vi venter naturligvis på 

den rette kandidat.  
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