Industritekniker
Har du ambitioner om at udfordre dine evner som
industritekniker? Så søg denne stilling, hvor du får et stort,
selvstændigt ansvar for, at vores bearbejdning udføres succesfuldt
til rette tid.
Udadvendt Industritekniker med erfaring i CNC Fræsning
Du kommer til at begå dig på alle niveauer - fra direktøren til
montøren, kunder og produktionsgulv. Derfor er det vigtigt, at du
er udadvendt og kan tage en god snak med de forskellige
interessenter i projekterne. Desuden er du økonomisk bevidst, for
du skal være med til at regne priser på opgaverne. Vi forestiller os,
at du:

er Industritekniker - så du har kendskab til og solid
erfaring med fræsning.

har god erfaring med og måske en uddannelse inden
for CNC programmering.
Jobbet:

CNC fræsning af enkeltstyks produktion.

CAM Programmering (MasterCam + OneCNC).

3 og 5 akset HAAS maskiner.

Styring/samarbejde med underleverandører.

Forsendelse af dele til overfladebehandling.

Sparring med vores ingeniører.
Vil du betro os dine talenter?
Så vil vi rigtig gerne høre mere om dig. Send din ansøgning og dit
CV til CEO Niels Jørgen Hansen på njh@machtech.dk. Vi kalder
kandidater ind løbende. Har du spørgsmål til stillingen, er du også
meget velkommen til at ringe til Niels Jørgen på 2878 3576.

Ansøgningen stiles på mail til:
mach-tech A/S
Poul Larsens Vej 16
8600 Silkeborg.
Tlf. 7022 3576
njh@machtech.dk
Du bliver en del af mach-tech a/s - en ung virksomhed, som
vokser hvert eneste år. Vi er et innovativt hus, som lever af at
udvikle automatiseringsudstyr og højteknologiske
specialmaskiner, og som investerer mange penge i ny teknologi og
nye systemer. For os står alle muligheder åbne, for vi har
sammenkoblet et særligt innovativt drive med massiv og årelang
erfaring. Vi arbejder med den nyeste teknologi for vores kunder,
og derfor har vi brug for dig til at styre vores projekter, så vi kan
levere innovative løsninger. Læs mere om os på
www.machtech.dk.

