
Vi søker prosessoperatører til vår fabrikk på Drag - Er du vår nye kollega?

I dag jobber 35 dyktige prosessoperatører ved vår fabrikk i helkontinuerlig skiftordning.

Vi søker etter 5 prosessoperatører i 100% stilling.

Vår høyteknologiske fabrikk trenger prosessoperatører som kan være med i vårt
produksjonsteam, slik at vi kan fortsette å produsere verdens reneste kvarts. Vår fabrikk ligger
på Drag i Hamarøy kommune, et område hvor næringslivet blomstrer som følge av stor
satsning på bergverk, oppdrett og kraftproduksjon.

Vi søker etter deg som ønsker faglige utfordringer i en fremtidsrettet fabrikk og som ønsker å
bo i et bærekraftig industrisamfunn i et område som best kan beskrives som minst like vakkert
som Lofoten.

Benytt denne muligheten til å søke deg til en spennende arbeidskarriere!

Arbeidsoppgaver
● Prosessoperatør har i samarbeid med skiftlederen i oppdrag å sørge for at

produksjonsprosessen fungerer optimalt
● Prosessoperatør skal som nøkkelperson observere forandringer/hendelser som påvirker

kvalitet og stabilitet i produksjonsprosessen
● Prosessoperatør har ansvar for å følge de gjeldende rutiner og prosedyrer for sikker

drift i produksjon
● Sikre at prosessdata m.m. blir rapportert i våre interne systemer
● Sikre at interne/eksterne krav til HMS blir ivaretatt
● Andre oppgaver ved behov

Ønskede kvalifikasjoner

● Erfaring fra prosessindustri
● Fagbrev kjemi/prosess eller annet relevant fagbrev / relevant erfaring fra

prosessindustrien
● Lengre arbeidserfaring kan kompensere for fagbrev/erfaring innen prosessindustri
● Gode samarbeidsegenskaper, fleksibel og ansvarsbevisst
● Må beherske både norsk og engelsk, skriftlig og muntlig



Vi tilbyr
● Varierte og spennende utfordringer i et tverrfaglig arbeidsmiljø
● Et godt arbeidsmiljø i moderne og rene lokaler
● Konkurransedyktig lønn, samt gode pensjons- og forsikringsordninger
● Snarlig tiltredelse
● Opplæring
● Arbeidssted Drag

Om The Quartz Corp AS
The Quartz Corp er en av verdens største leverandører av høyrenset kvarts. Våre
kvartsprodukter er i verdensklasse takket være tilgang til verdens reneste kvarts, moderne
fabrikklokaler i USA og Norge, samt dedikerte medarbeidere. Vårt sluttprodukt går til
solcelle, halvledere og optikknæringer. The Quartz Corp AS har i dag ca. 85 ansatte, med
moderne lokaler på Drag, Hamarøy.

Stillingen rapporterer direkte til skiftleder.
For mer informasjon, gå inn på www.thequartzcorp.com

Ved spørsmål angående prosessoperatør-stillingen kan du kontakte:

Produksjonssjef  Magne Nilsen  mobil 400 13 343 eller

Assisterende Produksjonssjef  Rainer Soleng, mobil 978 89 140

Søknad og CV sendes til jobs@thequartzcorp.com

Svarfrist: Snarest.

Bedriften vil gjennomføre intervju fortløpende.

mailto:andreas.olsen@thequartzcorp.com

