Wacker Chemicals Norway AS er en del av tyske Wacker Chemie AG. Wacker er et
internasjonalt konsern med over 16 000 ansatte rundt om i verden – om lag 170 av disse
holder til i vårt produksjonsanlegg i Hemne kommune.
Som del av et globalt konsern og produksjonskjeden i Wacker Silicones, går vi en lysende
fremtid i møte. For tiden produserer vi ca. 50 000 tonn Silisium og 25 000 tonn Silica. Varen
vi produserer er etterspurt og behovet i verdenssammenheng økende.
Våre verdier er Dyktighet, Ærlighet, Lojalitet og Kundefokus. Vi er stolte av å være en av
verdens ledende Silisiumprodusent – målet er å bli verdens ledende. Vi har utstrakt fokus på
kompetanse gjennom Holla skolen. Dette er din mulighet til å være med og skape et nytt
stykke norsk industrihistorie.

Lærlinger 2014-2016
Vi søker etter lærlinger i ulike fag. Vi er godkjent i totalt sju fag og er tilknyttet tverrfaglig
opplæringskontor i Hemne og Aure(TOKHA). Lærlingene er viktige for organisasjonen vår og
for de rette kandidatene kan det være muligheter for fast arbeid etter endt læretid.
Fag:
 Kjemi og prosess (4)
 Industrimekanikk/Industrirørlegger
 Kontorfaget (1)
 Logistikk (1)
Kvalifikasjoner:
 Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 God resultater fra skolen
 Lærevillig og positiv
 Lite fravær (eventuell dokumentasjon ved fravær)
Lærlingene vil få nødvendig kurs innen for eksempel kran-, truck- og hjullaster. Lærlingene
vil få en egen kontaktperson å forholde seg til under hele læretiden.
Lærlingene i prosessfaget vil følge vår helkontinuerlige skiftordning (6 skift) mens andre
lærlinger vil jobbe dagtid fra 7-15.
For spørsmål om stillingene kan vårt sentralbord kontaktes på 72 45 06 00 og vi vil
videreformidle din henvendelse til de som er ansvarlig for ditt fagområde.
Skriftlig søknad med cv og foreløpig karakterutskrift sendes til:
Wacker Chemicals Norway AS
Holla Metall
7200 Kyrksæterøra
Merk: Lærling 2014
EVT: post_holla@wacker.com
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