Værktøjsmager til topmoderne produktionsudstyr
Vil du bruge dine evner som værktøjsmager i en virksomhed under rivende udvikling?
Du får grundig oplæring fra start og kommer hurtigt til at få ansvaret sammen med det dygtige team for
vores moderne følgesnits- og dybtræksværktøjer. Vi får mange nye projekter hele tiden og fremstiller
mange forskellige produkter på maskinerne, så du får en hverdag med masser af variation og spændende
opgaver.
Danpres er en højteknologisk virksomhed med ekspertise inden for bl.a. tyndpladebearbejdning,
laserskæring, kantbukning, robotsvejsning, dybtræk og stanse- og pressearbejde.

Du sikrer, at maskinerne kører som planlagt
Du bliver en del af et faglært og velfungerende team med de 2 andre værktøjsmagere, hvor I selv
tilrettelægger arbejdsdagen. Dine opgaver inkluderer at:
•
•
•
•

vedligeholde, opslibe, skifte, reparere og forbedre værktøjerne
samarbejde med opstillere og operatører i optimal anvendelse af værktøjerne
rådgive teknisk afdeling i forbindelse med indkøb af nye værktøjer
sikre, at der er et passende lager af reservedele.

Arbejdstid: Mandag-torsdag 6:55-15:00, fredag 6:55-14:30. Stillingen er til dagholdet, men der er også
mulighed for at arbejde på aften- eller natskift, hvis det passer dig bedre, eller du vil tjene ekstra.

Vi tilbyder dig et godt arbejdsmiljø
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.
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 23101370.
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.

