
Vil du genanvende plast, så fx gamle fiskenet 
bliver en del af nye produkter og løsninger?

Virksomheden i Tistrup blev stiftet i 1973 og i dag er der i alt ca. 100 ansatte i koncernen fordelt på Danmark og Polen. Hos Letbek tror vi på, at en bære-
dygtig forretning gør verden til et bedre sted. Og vi tror på, at når vi betragter plast som en cirkulær ressource, kan vi takle udfordringer uden at skabe nye 
problemer. Vi tilbyder vores kunder løsninger inden for ekstrudering, sprøjtestøbning og PUR.
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Operatør til plastproduktion - Weekendarbejde 

Du bliver en del af en plastproduktion, hvor 80% 
af råvarerne er genbrugsplast. Du får spændende, 
faglige udfordringer med innovative, tekniske 
produkter eller designmøbler i genanvendt plast.

Dine arbejdsopgaver vil primært være:
• overvågning og justering af kørende produktion;
• værktøjsskift og omstillinger på processerne afhængig 

af ordre;
• sikring af rette kvalitet af produkterne;
• optimering af produktionen;
• sikre det gode arbejdsmiljø.
 
Når du starter, får du en grundig oplæring i vores arbejds-
gange og metoder. Du kommer til at arbejde med vores DNA 
“den cirkulære tankegang”, når du producerer emnerne, og 
når nyt skal udvikles.

Kompetencer og kvalifikationer:
• Du har gå -på- mod og stor interesse for plast, proces-

sen og teknikken.
• Måske er du uddannet plastmager eller har erfaring som 

opstiller eller procesoperatør.
• Du er kvalitetsbevidst og sætter en ære i at aflevere i 

rette kvalitet. 

• Du er fleksibel, stabil, pligtopfyldende og har en god 
ordenssans.

• Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har truck- 
certifikat.

Vi tilbyder dig:
• et godt arbejdsklima;
• udfordringer i hverdagen, hvor vi er førende inden for 

den cirkulære økonomi;
• gode arbejds- og ansættelsesforhold med sundheds-

forsikring og andre goder;
• kompetente kollegaer i en dynamisk og velkonsolideret 

virksomhed;
• mulighed for at arbejde med forskellige plasttyper og 

forskellige fremstillingsprocesser inden for plast.

  Information og ansøgning

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at  
kontakte Head of Extrusion & Technical Department
Andreas Hvisthule på telefon 7529 9444.  
 
Ansøgning og CV sendes til info@letbek.com.  

Vi inviterer løbende kandidater til samtale.  
Tiltrædelse er snarest muligt, men vi venter naturligvis på 
den rigtige kandidat.


