Måletekniker med teknisk baggrund til højteknologisk
produktionsvirksomhed
Vil du være en del af en succesfuld produktionsvirksomhed, der leverer
kvalitetsløsninger til fremtidens bæredygtige energiforsyning, fødevareproduktion
og transportsektor? Og vil du tilslutte dig et fantastisk team?
Vi søger nu en kompetent måletekniker med erfaring fra industrien - og gerne metalbranchen - til
vores kvalitetsafdeling.
Danpres er en højteknologisk virksomhed med ekspertise inden for bl.a. tyndpladebearbejdning,
laserskæring, kantbukning, robotsvejsning, dybtræk og stanse- og pressearbejde.

Du står for den tekniske måling
Du vil blive en del af vores kompetente kvalitetsafdeling. Her skal du arbejde med blandet andet
2D- og 3D- målesystemer og scanning, og måling af tekniske emner efterfulgt af analyse og
rapportering. Herunder forventer vi du har:
•
•
•
•

erfaring med tegnelæsning og 3D CAD-software
kendskab til måleteknik
sans for kvalitet
gerne erfaring med PPAP

Vi tilbyder:
Vi er ca. 85 medarbejdere, der 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,
så vi har en god dynamik, hvor ingen er for fine til at give en hjælpende hånd.
Vi får positiv respons fra vore medarbejdere. De er glade for arbejdsmiljøet og de mange
kompetencer de udvikler her på Danpres.
Som arbejdsplads tilbyder vi:
•
•
•
•

Frugt- og madordning
Mulighed for nye og spændende udfordringer. Ikke mindst er der mulighed for variation i
arbejdsopgaverne.
Nye omklædnings- og badefaciliteter
Personaleforening hvor du har mulighed for at deltage i de mange arrangementer

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte kvalitetschef Hans Kastrup-Guldager på tlf. 40 12 18 58.
Send din ansøgning og dit CV allerede i dag eller senest 1/9-22 til vores mail danpres@danpres.dk med
teksten i emnelinjen ”Måletekniker”
Vi glæder os til at høre fra dig.

