
Andels-Kartoffelmelsfabrikken Danmark

Herningvej 38  |  7330 Brande

Tlf.: 9718 0888

e-mail: akm@akm.dk

SMED/ELEKTRIKER 

til stivelsesfabrik

Andels-Kartoffelmelsfabrikken Danmark 
(AKD) er et moderne andelsselskab, der 
har ca. 600 andelshavere som ejere.
Der produceres på to fabriksanlæg i hen-
holdsvis Brande og Toftlund, som har i 
alt 71 medarbejdere.

Produktionen af kartoffelmel foregår i 
den såkaldte kampagne, der strækker sig 
fra sidst i august til januar. I den periode 
leverer andelshaverne ca. 800.000 tons 
kartofler, som forarbejdes til 180.000 tons 
kartoffelmel og 9.000 tons protein. 

95 % af den producerede mængde eks-
porteres til fødevareproduktion.

Hvis du vil vide mere om AKD kan du gå 
ind på www.akm.dk. Hvis du vil se hvad 
vores kartoffelmel bliver brugt til, kan du 
besøge  www.kmc.dk

Stillingen
AKD søger en smed eller elektriker til vores produktionsanlæg i 
 Brande. Fabrikken producerer 24-7 fra sidst i august til januar (kaldet 
kampagnen). Udenfor kampagnen afvikles arbejdet fortrinsvist på dag-
hold. Både i og udenfor kampagnen vil du skulle indgå i en vagtturnus/
tilkaldevagt-ordning.

Arbejdet omfatter bl.a. reparation og forebyggende vedligehold af 
maskiner og ændringer og reparationer af produktionsudstyr, samt 
deltagelse i mindre projekter. Du indgår i et team, der arbejder tæt 
sammen med kollegaerne i de andre afdelinger, og du vil referere til 
den tekniske chef.

Din uddannelse, erfaringer og person
•  Du har god procesforståelse, og du har en håndværksmæssig 

 uddannelse som f.eks. smed eller elektriker
•  Du har erfaring med maskinvedligehold, gerne inden for fødevare-

industrien
•  Du værdsætter at have orden i dine arbejdsopgaver, og du udfører 

dine opgaver med en høj grad af ansvarlighed
•  Du skal være meget fleksibel, og være interesseret i de mange nye 

arbejdsopgaver, der knytter sig til drift og vedligehold af fabrikken.
•  Du er systematisk, kan bevare overblikket når der opstår 

 drifts pro blemer, og du forstår vigtigheden af sikkerhed i hverdagen. 
•  Du har gode samarbejdsevner og kan lide at arbejde i et team
•  Du har PC-færdigheder og erfaring med SCADA-styring og program-

mering, og også gerne erfaring med vedligeholdelsesprogrammer
•  Du udviser god sikkerhedsadfærd
•  Du behersker dansk i såvel skrift som tale 

Vi tilbyder
•  Et selvstændigt job i en moderne virksomhed, der er i konstant 

 udvikling
•  Et frit og uformelt miljø
•  Afvekslende arbejdsopgaver

AKD er en “levende virksomhed” som i høj grad tager udgangspunkt  
i gode menneskelige relationer, og du vil være i tæt dialog med 
 ledelsen i hverdagen. 

Ansøgning
Send din ansøgning til kj@akm.dk og mærk ansøgningen “Smed/ 
Elektriker”. Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte teknisk 
chef Karsten Jensen på tlf. 2165 1952.  
Vi afholder samtaler løbende.


