
 

 

Maskinoperatør til højteknologisk stålproducent 

Vil du være en del af en succesfuld produktionsvirksomhed, der leverer 

kvalitetsløsninger til fremtidens bæredygtige energiforsyning, fødevareproduktion 

og transportsektor? 

Vi søger lige nu dygtige maskinoperatører til vores excenterpressere. 

Danpres er en højteknologisk virksomhed med ekspertise inden for bl.a. tyndpladebearbejdning, 

laserskæring, kantbukning, robotsvejsning, dybtræk og stanse- og pressearbejde. 

Som vores nye kollega vil du indgå som en del af et velfungerende team, hvor selvstændighed, 

omstillingsparathed og en positiv indstilling er en selvfølge. Dine primære arbejdsopgaver består af: 

• Drift og indkøring på excenterpressere 

• Foretage løbende kvalitetskontrol og deltagelse i gennemføring af procesoptimering 

• Supportere andre operatører 

Vi forestiller os at du har erfaring med at arbejde i en produktion. Det ses som en fordel at du er vant til at 

planlægge din egen arbejdsdag. 

Arbejdstid: AFTENHOLD: mandag-onsdag kl. 14.55-00.10, torsdag kl. 14.55-23.10 

 NATHOLD: søndag kl. 00.00-07.00. mandag-onsdag kl. 00.05-07.00, torsdag kl. 23.05-07.00 

Vi tilbyder 

Vi er ca. 85 medarbejdere, er værner om et godt arbejdsmiljø, hvor trivsel og arbejdsglæde er i højsædet. Vi 

er en del, der har været her i mange år, men her er også mange nye ansigter og vikarer. Vi har en god 

dynamik, hvor ingen er for fine til at give en hjælpende hånd.  

Vi får en positiv respons fra vores medarbejdere. Der er stor tilfredshed over arbejdsmiljøet, og vores 

medarbejdere er glade for de kompetencer de udvikler hos Danpres. De nyere medarbejder fortæller de 

bliver taget godt imod. 

Som arbejdsplads tilbyder vi: 

• Frugt- og madordning 

• Mulighed for nye og spændende udfordringer. Ikke mindst er der mulighed for variation i dine 

arbejdsopgaver. 

• Arbejde med højteknologisk produktionsudstyr 

• Udvikling af kompetencer 

• Nye omklædnings- og badefaciliteter 

• Personaleforening hvor du har mulighed for at deltage i de årlige arrangementer 

• Jobsikkerhed 

Vækker det din interesse, er du velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til danpres@danpres.dk 

eller kontakte produktionschef Jens Søgaard Jensen på 23 10 13 70 

Vi glæder os til at høre fra dig! 
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