VI SØKER DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSOPERATØR
Franzefoss Minerals er den ledende bergverksbedriften på kalk i Norge med
et stort fokus på miljø. Gjennom bærekraftig utnyttelse av våre kalk- og
dolomittforekomster tilfører vi samfunnet kvalitetsprodukter som er
skreddersydd opp-gaven, og som leveres der de skal brukes.
Vårt produksjonsanlegg i Ballangen driver på én av Europas hviteste
dolomittforekomster. Uttaket av dolomitt skjer som underjordsdrift. Arctic
Dolomite leveres som industrimineral og inngår i en rekke prosesser, blant
annet i glass- og stålproduksjon. Et annet bruksområde er innen landbruket hvor det høye magnesiuminnholdet bidrar til riktig mineralsammensetning i jorda. Produktene eksporteres til flere land, fra Japan i øst til Irland
i vest.
I FMI Ballangen er vi ca. 28 ansatte. Vårt overordnede mål er at alle våre
ansatte skal komme hele og friske hjem hver dag. Sikkerhet i produksjonen
er vårt viktigste fokusområde. Samtidig har våre ansatte et ansvar for å vise
respekt for sikkerhetsregler og påbud om riktig bruk av verneutstyr, og til
enhver tid å vurdere egen sikkerhet i forhold til sine egne arbeidsoppgaver.
Vi jobber hver dag for å skape et godt arbeidsmiljø for våre ansatte.
Stillingen innebærer følgende oppgaver:
•
•
•
•

Forebyggende og daglig vedlikehold og reparasjoner av knuseverk
Utføre reparasjoner på maskiner og utstyr i gruve
Operatør for knuseverk og utlaster
Deltakelse i vaktordning for lasting av båter

Vi ønsker en person med følgende kvalifikasjoner:
•
•
•
•
•
•

Ha god forståelse for helse, miljø, sikkerhet og kvalitetsarbeid
Erfaring fra mekanisk arbeid og vedlikehold
Ansvarsbevisst og selvstendig
Nysgjerrig og liker å jobbe i team
God forståelse for dataverktøy
Fagbrev blir vektlagt

Vi tilbyr:
•
•
•
•
•

Utfordrende arbeidsoppgaver i et hektisk og spennende markedsområde
Fokus på faglig utvikling
Godt arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Lønn etter avtale

Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til vedlikeholdsleder Marius
Hansen på tlf 902 97 861, e-post mab1@kalk.no eller til vedlikeholdsformann
John Samuelsen på tlf 414 24 102, e-post josa@kalk.no.
Søknad og CV merkes ”Driftsoperatør” og sendes til mab1@kalk, eller til
Franzefoss Minerals AS, Hekkelstrand – FV819 27, 8540 Ballangen.
Søknadsfrist 16.08.21. Søknader vil vurderes fortløpende.
Franzefoss Minerals AS er i dag en av Norges ledende leverandører av kalk og
dolomitt til bygg og anlegg, industri og eksport, landbruk, miljø og vassdragsmarkedet. Vi har produksjon, lager og distribusjonsnett over hele landet. Vår
kvalitets- og miljøpolitikk er basert på ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.
Franzefoss Minerals AS avd. Eydehavn er et produksjonsanlegg for Franzefoss
Minerals-konsernet og hovedkontoret vårt er på Rud i Bærum.

www.kalk.no

