Industritekniker
Bliv en del af vores bearbejdningsteam.

Hos Vestervang Maskinværksted leder vi efter en dygtig, faglært industritekniker til en fuldtidsstilling i vores
CNC-bearbejdningsteam beliggende i Hedensted kommune.

Vi specialisere os i mindre og større produktion af serier, samt udvikling af nye komponenter i samarbejde med
vores kunder indenfor landbrugsmaskiner, trucks, tandlægeudstyr og design. Vi er altså et meget alsidigt
maskinværksted, hvilket også vil bære præg i jobbet. Vi har rygende travlt i produktionen og derfor har vi brug
for en industritekniker med Heidenhain-ekspertise, som kan blive en del af vores team bestående af 4 dygtige
medarbejdere.

Vi tilbyder

Vi tilbyder en fuldtidsstilling på vores fabrik i Hedensted, hvor du bliver en del af et stærkt hold i en familieejet
virksomhed og hvor der ikke er langt fra ord til handling. Gode og velordnede arbejdsforhold, herunder
pensionsordning/sundhedssikring, støtte og opbakning i jobbet samt praktisk introduktion og læring og
udfordrende arbejdsopgaver.
Du får stor mulighed for medbestemmelse i dine arbejdsopgaver og frihed under ansvar i opgaveløsningen.

Løn efter kvalifikationer.

Om dig og dine arbejdsopgaver

Som vores nye industritekniker vil du indgå i et kompetent bearbejdningsteam i et travlt og levende miljø. Det er
ikke et krav, at du har flere års erfaring – du må gerne være frisk fra skolebænken – men vi forventer, at du:

•
•
•
•
•

Har indgående kendskab til Heidenhain-styring og at du sætter en ære i godt håndværk. (Det er en
fordel hvis du også har kendskab til Okuma-styring)
Har hænderne og hovedet skruet lige godt på, og at du er både kvalitets- og ansvarsbevidst.
Sætter en ære i godt håndværk, har lyst til at lære nyt og er klar på at dele ud af din egen viden.
At du er lige så dygtig til at programmere, som du er til at styre CNC-maskiner.
Er villig til overarbejde i pressede situationer.
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Formaliteterne

Hvis du matcher ovenstående profil og har lyst til at vide mere om jobbet, så send os din ansøgning hurtigst
muligt til info@vestervang.dk og skriv ”CNC-bearbejdning” i emnefeltet. Ansættelse vil ske løbende. Stillingen
som industritekniker er fuldtid og beliggende i Hedensted.

Tiltrædelse snarest muligt.

Spørgsmål til stillingen kan rettes til afdelingsleder René Sørensen på telefon 22801882
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