Vi søger ny medarbejder!
Laserskæring / kantbuk

Vil du være med i teamet?
Vi søger en medarbejder på daghold til vores team omkring laserskæring og kantbukning. Det er vigtigt du har hænderne skruet godt på, er aktiv og
sammen med din leder kan planlægge din dagligdag i en omskiftelig underleverandørverden. Vi har brug for en ”blæksprutte” der kan lidt af hvert
og ikke er bange for at tage fat.
Jobbet som laserskærer/kantbukkering.

•
•
•
•

Kan hjælpe til der hvor flaskehalsen er med fortløbende opgaver
Planlægning/prioritering af egne opgaver i samarbejde med leder
Fokus på effektiv anvendelse af maskinerne i afdelingen.
Vedligeholdelse og rengøring af maskiner

Din profil:

•
•
•
•
•
•
•

Erfaring inden for laserskæring og kantbuk, eller lyst til at lære det (vi arbejder med Bystronic maskiner)
Lyst til at lære rør-/profilbukning, valsning
Er som person stabil, fleksibel og omhyggelig
Kan læse og har god tegningsforståelse
Har et positivt sind og gode samarbejdsevner
Trives godt i et aktivt miljø med mange ordrer
Tager initiativ og 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.

Beskrivelse af Danlaser
Danlaser er en moderne produktionsvirksomhed der ligger i Skals 15 minutter nordvest for Viborg. Vi tilbyder laserskæring, kantbukning, svejsning,
manuel bearbejdning og systemløsninger til virksomheder indenfor industrien og er certificeret inden for EN1090 og ISO3834.
Vi er ca. 20 medarbejdere og arbejder med flextid. Vi har et godt arbejdsklima og vægter trivsel højt bl.a. med en aktiv personaleforening og sociale
arrangementer.
Tiltrædelse hurtigst muligt – ved spørgsmål kontakt Morten Justesen på mail mju@danlaser.dk eller tlf. 6142 6194

Danlaser A/S │ Industriparken 12 │ 8832 Skals │ T 86 69 43 44 │ www.danlaser.dk │CVR 3335 6034

