DANPRES A/S søger ny medarbejder
Vil du prøve kræfter af med et komplet FMS-system indenfor
tyndpladebearbejdning?
DANPRES A/S har et komplet FMS-system (Flexible Manufacturing System) indenfor
tyndpladebearbejdning. Anlægget består af et stort lagersystem til 600 ton stål,
som automatisk føder anlæggets øvrige enheder med stål, og lagrer efterfølgende
de skårne og bukkede dele. Anlægget består yderligere af en højhastigheds laserskærer med robotter til
adskillelse af skårne dele. Yderligere er der på anlægget tilkoblet et stort bukkecenter med robot til
håndtering af de bukkede dele.
Se mere på: www.danpres.dk
Dine arbejdsopgaver:
• Indgå i et team af medarbejdere som skal holde vort FMS anlæg kørende.
• Programmere og indkøre nye emner.
• Planlægge og gennemføre den daglige produktion på anlægget i tæt samarbejde med
logistikafdelingen
• Servicere anlægget.
Kvalifikationer:
• Erfaring indenfor tyndpladebearbejdning vil være en fordel.
• Erfaring med programmering af laserskærer eller kantpresse vil være ønskeligt.
• Erfaring med Salvagnini anlæg eller -maskiner er også et plus
Arbejdstid: mandag-torsdag 6:55-15:00, fredag 6:55-14:30. Stillingen er til dagholdet.
Vi tilbyder:
Vi er ca. 75 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 årlige arrangementer

Interesseret:
Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte produktionschef, Jens Søgaard Jensen på tlf. 23 10 13 70. Send
din ansøgning og dit CV allerede i dag. Tiltrædelse er snarest muligt, men vi venter naturligvis på den rigtige
kandidat.
Vi glæder os til at høre fra dig!

