AVK International søger medarbejdere
til lager og produktion
AVK International A/S har travlt med at producere ventiler til et
krævende marked. Vi udvikler løbende nye produkter, da vi ønsker
at bidrage både til den grønne omstilling og til opfyldelse af FN’s
17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi investerer hele tiden i
nyt produktions- og automationudstyr, og vi arbejder hårdt for at
optimere effektiviteten på vores tre fabrikker i Galten og Skovby. Vil
du være med?
AVK-koncernen
Vi søger både faglærte og ufaglærte medarbejdere til

Chauffør til lager og intern logistik

AVK-koncernen er global

vores ventilproduktion, både på dag- og aftenhold. Vi

Vi søger en chauffør til kørsel af varer mellem vores lagre,

markedsleder inden for ventiler og

søger medarbejdere til mange forskellige arbejdsområder:

produktionsenheder og logistikcenter.

brandhaner, som indgår i vitale

Varemodtagelse og lager

Hvad forventer vi af nye kolleger?

gasforsyning, spildevandsbehandling

Vi søger dygtige medarbejdere til varemodtagelse og

Du er en glad, positiv, stabil og god kollega. Du har god

og brand-bekæmpelse. AVK er

indgangskontrol. Du kan køre truck, har god forståelse af

forståelse for kvalitet og sætter en ære i at holde en høj

familieejet og har hovedsæde

logistik og er god til at bruge IT. Ordenssans, kvalitetssans

standard i alle sammenhænge.

i Skovby/Galten nær Aarhus.

infrastrukturer i form af vand- og

Koncernen består af mere end 100

og effektivitet er nøgleord.

AVK International tilbyder

produktions- og salgsselskaber på

Maler (ufaglært eller faglært)

AVK er en god, stabil og veldrevet arbejdsplads med

verdensplan og beskæftiger ca.

Vi søger dygtige og kvalitetsbevidste medarbejdere til

mange spændende arbejdsopgaver og fokus på trivsel.

4.400 medarbejdere.

vores coatingafdeling, som varetager en nøgleproces.

Der er klubber for medarbejdere og mulighed for at

I coatingafdelingen arbejder vi med slyngrensning,

deltage i en del sociale arrangementer.

AVK International A/S
Hos AVK International kombinerer

spraymaling, dyppecoating og emaljering.

Sådan ansøger du

vi vores egen-producerede

Specialarbejdere

Send din ansøgning til AVK International A/S på

ventiler og tilbehør med produkter

Vi søger dygtige og kvalitetsbevidste medarbejdere til

job@avk.dk og skriv “Produktion” i emnefeltet . Der vil

fra resten af AVK-koncernen

vores ventilproduktion. Vi har brug for mange forskellige

løbende blive indkaldt til samtaler.

og markedsfører en komplet

kompetencer, og det er vigtigt at du har gåpåmod og viljen

produktpakke til Kontinentaleuropa,

til at lære nyt.

Rusland, Centralasien, Kaukasus og
Nordafrika. Vi beskæftiger ca. 230

Servicetekniker til CNC-udstyr

medarbejdere og omsætter for ca.

Vi søger en tekniker til vores reparations- og

600 mio. kr. om året.

vedligeholdelsesafdeling. Du skal primært stå
for fejlfinding og reparation af vores CNCmaskiner. Herudover løbende vedligehold og andre
reparationsopgaver. Det er en fordel, hvis du har erfaring
med TPM.

AVK International A/S
www.avkvalves.eu

