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Vi søger ny laseroperatør til nathold!  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vil du være med i teamet?  

 
 
Beskrivelse af Danlaser 
 
Danlaser er en moderne produktionsvirksomhed der ligger i Skals 15 minutter nordvest for Viborg.  
Vi er et firma i vækst med ca. 30 medarbejdere og arbejder med flextid. Danlaser tilbyder laserskæring, kantbukning, svejsning, manuel 
bearbejdning og systemløsninger til virksomheder indenfor industrien. Vi har et godt arbejdsklima med nogle gode kollegaer. Vi er certificeret inden 
for EN1090 og ISO3834. 

 
Vi søger en laseroperatør til vores nathold som har erfaring med laserskæring og gerne anden metalbearbejdning. Vi anvender Bystronic lasere. 
Det er vigtigt du kan planlægge nest til skæring så lasertiden udnyttes effektiv og leveringstider overholdes. Der er meget at lave i afdelingen og 
behov for fleksibilitet i forhold til resten af produktionen.    

 

  

Jobbet som laseroperatør  

• Hente materialer og forberede ordren med materialer 

• Sætte skæreordrer i gang med evt. justering. 

• Pille skårne dele af og placere på paller – med tilhørende produktionspapirer 

• Vedligehold og renhold af laseren 

• Andet metalbearbejdningsarbejde og vedligehold ved behov 

Din profil – Du: 

• Har erfaring som laseroperatør og kan lide at arbejde nat  

• Har truckkort 

• Er som person stabil, fleksibel og omhyggelig. 

• Kan læse, har god tegningsforståelse og god til at håndtere produktionsordrer.  

• Har et positivt sind og gode samarbejdsevner. 

• Trives godt i et aktivt miljø med mange ordrer. 

• Det er vigtigt, at du med initiativ brænder for at se resultater af din indsats. 

Du tilbydes 

• Et spændende og udfordrende job i et uformelt miljø. 

• Erfarne og gode kollegaer. 

• Uformel omgangstone. 

• Løn og pension som svarer til dine kvalifikationer – vi er medlem af Dansk Industri. 

Tiltrædelse hurtigst muligt - kontakt Morten Justesen. Mail: mju@danlaser.dk eller mobil 6142 6194 
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