
  
 
Daloon søger tekniker. 

Virksomheden  
Daloon A/S er beliggende i Nyborg og er i dag en del af den Hollandske fødevarekoncern GoodLife 
Foods. Fabrikken i Nyborg er 1 ud af 7 fabrikker i koncernen fordelt i Holland, Belgien og Danmark. 
Med mere end 60 års erfaring er Daloon i dag dedikeret omkring produktion af forårsruller og arbejder 
løbende på at udvide- og optimere sortimentet ift. fortsat udvikling af brand og markeder. Der 
beskæftiges ca. 120 medarbejdere og produceres- og afsættes årligt 11.000-12.000 tusinde ton frostvarer.  
 
Stillingen 
Kunne du tænke dig en afvekslende hverdag sammen med 10 kollegaer i teknisk afdeling? 
Her får du et selvstændigt ansvar, hvor din indflydelse hænger tydeligt sammen med de resultater, du 
skaber sammen med gode kollegaer. 
Du kommer til at servicere, vedligeholde og udvikle på maskiner og procesanlæg, og dermed bidrage til 
god stabil produktionsafvikling. Det er vigtigt for os, at vi hele tiden udvikler os, derfor har vi brug for 
din viden, erfaring og nysgerrighed, så vi sammen kan optimere vores produktivitet. 
Du vil blive oplært og tilbudt kurser og uddannelse efter behov. 
Ansættelsen vil ske på funktionærlignende vilkår med attraktiv lønpakke. pension samt kantine 
ordning. 
 
Kandidaten 
Vi forstiller os at du har følgende kvalifikationer: 
 

• Automatikmekaniker, elektriker, automekaniker, smed eller lignende. 
• Er fleksibel med hensyn til arbejdstider. 
• Kan arbejde selvstændigt med drifts- og vedligeholdelses opgaver. 
• Har erfaring med vedligeholdelse af maskiner og produktionsudstyr. 
• Er en dygtig teknikker, der har lyst til at prøve kræfter med fødevareindustrien. 
• Er god til at samarbejde, både med nærmeste kollegaer og kollegaer i produktionen. 

 
Arbejdstid 
5 ugers turnus indeholdende 4 uger på daghold og 1 uge på aftenhold. 
 
Tiltrædelse: Stillingen ønskes besat snarest muligt. 
 
Kontakt: 
Vedligeholdelsesleder Ejnar Holstebro for spørgsmål til stillingen på tlf.nr.: 25 19 04 08. 

Ansøgning 
Ansøgningsfrist er den 28. juni  2022, men vi inviterer løbende relevante kandidater til samtale, så send 
din ansøgning pr. e-mail allerede i dag til HR Manager Lilian Steiner, L.steiner@glfoods.com 
 
 


	Virksomheden
	Ansøgning

