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Vitux AS er en produsent av kosttilskudd og legemidler med hovedvekt på omega-3. Hovedkontor er i Oslo, mens 
produksjon foregår på Andenes. Selskapet har utviklet og patentbeskyttet leveringsformen ConCordix®, og 
produktet er under stadig videreutvikling. Produksjonsavdelingen på Andenes har spisskompetanse på 
produksjon av ConCordix®. Vitux AS tilhører konsernet Vitux Group AS 

 
Produksjonsmedarbeider. 
På grunn av stadig økende ordretilgang må vi nå øke bemanningen ved fabrikken vår på Andenes.  
 

- Stillingen(e) er i avdeling for produksjon av ConCordix, som er vår egenutviklede og patenterte leve-
ringsform for helsekost. 

- Stillingen(e) inngår i team som jobber med avanserte og automatiserte maskiner der operatørene må ha 
god forståelse for prosess og teknisk produksjon. 

- Mye av jobben i det daglige er å forstå parametere på maskinen og deretter iverksette justeringer og tiltak 
iht. prosedyrer.  

- Opplæring i jobben er en selvfølge for oss, og vi har dedikert opplæringsansvarlig som gjennomgår og 
dokumenterer opplæringen sammen med deg. Det er derfor ikke behøvelig med erfaring fra lignende 
jobb, men evne og vilje til å ta ansvar for egen læring setter vi høyt.  

- På samme måte verdsetter vi personer som kan forholde seg til en bedrift som alltid er i utvikling og end-
ring. Vi vokser fort og endrer mye jevnlig og våre ansatte er viktige bidragsytere til vår suksess. På denne 
måten klarer vi være best på vårt felt i internasjonal målestokk, og så langt har vi lyktes godt med det. 

- Konstant utvikling bidrar også at hverdagen på Vitux aldri blir kjedelig, selv om det er skiftbasert pro-
duksjonsarbeid. Og erfaring med skiftarbeid inkludert nattarbeid er å foretrekke. 

- Personlig egenskaper vi verdsetter: 
• Du har god evne og interesse for å lære nye ting. 
• Du er ansvarsbevisst og trenger ikke detaljstyring i hverdagen. 
• Du forstår at kvalitet er viktigere enn kvantitet. 
• Du liker å jobbe i team. 

- Egenskaper du må ha: 
• Du må beherske norsk skriftlig og muntlig. 
• Du må ha god helse. 
• Du må fungere godt i team. 
• Du må kunne jobbe skift inkludert nattevakter. 

- Vi tilbyr: 
• Et trivelig arbeidsmiljø i en innovativ bedrift med høyt tempo. 
• Betingelser i hht. lokal lønnsstige med tillegg for kveld og nattarbeid. 
• Gode pensjons og forsikringsordninger. 
 
Søknad og CV merket ”Produksjonsmedarbeider” sendes på epost til 
perel@concordix.com 

Tiltredelse snarest 
 


