DIN NYE GODE MEDARBEJDER
– Lulu Thomsen –

Jeg er så klar på nye udfordringer
Høj standard i produktion og kontrol
Jeg har arbejdet mange år i den samme produktionsvirksomhed, hvor jeg har været en
del af produktionen, passet maskiner og sikret gennemløb af diverse emner. Tidligere
har jeg arbejdet med kontrol i laboratoriet, som er tilknyttet produktionen.
Virksomheden har en meget høj standard og sikkerhed, hvilket betyder, at jeg er vant
til at følge regler og procedurer.

Omhyggelig, arbejdsom og stabil

Info om mig

Som person er jeg omhyggelig, arbejdsom og stabil. Jeg har ord for at være en god
kollega og hjælper gerne, hvor det er nødvendigt. Jeg sætter pris på godt samarbejde,
og finder det motiverende, når vi sammen tilrettelægger en opgave.

Navn

Lulu Thomsen

Fritid med børnebørn og en frisk travetur

Alder

59 år

Min fritid bruger jeg først og fremmest på familien og i særdeleshed børnebørnene.

Status

Gift og har 2 voksne børn

Jeg interesserer mig for både håndarbejde og gode bøger. Det bruger jeg tid på – når
tiden tillader det.

Sprog

Dansk

En frisk travetur skal der også være plads til.

Kontakt
Mobil

26 27 18 94

Mail

b.j.thomsen@stofanet.dk

Adresse

Kløverbakken 4
8700 Horsens

Referencer
CEO Ole Nielsen, Nexans Denmark A/S
Tlf. 21 70 54 54
oleniel@mailme.dk
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Faglige kompetence
Produktionsproces










Modtage og læse jobkort
Læse kørselsinstruktion
Indstilling af maskiner (opstart /omstilling og nedlukning)
Overvågning af maskiner
Extrudering af færdige kabler
Kontrolmåling
Håndtering og ekspedition af specifikke ordre
Oprydning og rengøring

Laboratoriearbejde/kontrol

 Indgangskontrol – gennemgang af produktbeskrivelse og
specifikationer
 Produktionskontrol – måling af halvfabrikata / delelementer
 Udskrivning af labels
 Færdigvarekontrol – måling elektriske værdier så som
modstand og kapacitet og højspændingstilstand.
 Trækprøvekontrol
 Fejlfinding

Erhvervserfaring
2009 -

Procesoperatør, Nexans

 Tilknyttet produktionsafdelingen

1991 – 2009 Kvalitetsmedarbejder, Nexans

 Diverse kontrolopgaver i laboratoriet

1981 -1991

Produktionsmedarbejder, Nexans
 Arbejde i spoleafdeling

1979 – 1981 Produktionsmedarbejder, Nexans

 Produktionsafdeling (telefonkabler)
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