Industrioperatør/Opstiller – Daghold/Aftenhold/Nathold
Bliv en del af en succesfuld produktionsvirksomhed, der leverer kvalitetsløsninger til
fremtidens bæredygtige energiforsyning, fødevareproduktion og transportsektor.
Hos Danpres A/S har vi netop indgået et nyt spændende samarbejde med en stor tysk partner og med en ny
ambitiøs vækstplan betyder det, at vi har vi brug for endnu flere dygtige medarbejdere.
Vi søger en erfaren og kompetent kollega til vores afdeling med Excenterpressere til daghold og vi forestiller os
at du er fagligt uddannet som f.eks. maskinarbejder, mekaniker, tekniker eller lignende og at du er vant til selv
at tilrettelægge din arbejdsdag.
Som vores nye kollega vil du indgå som en del af et velfungerende team, hvor selvstændighed,
omstillingsparathed og en positiv indstilling er en selvfølge. Vi kan tilbyde dig et spændende job i et godt
arbejdsmiljø blandt andre kompetente kollegaer og for den rette person er der udviklingsmuligheder i jobbet.
Dine primære opgaver:
• Finplanlægge opgaver på Excenter- og hydrauliske pressere
• Opstille, indkøre og producere på vores Excenter- og hydrauliske pressere
• Foretage løbende kvalitetskontrol
• Gennemføre procesoptimering
• Supportere operatører
Din person og dine skills:
• Erfaring med opstilling og betjening af Excenter- og hydrauliske pressere vil være en fordel
• Tegningsforståelse og erfaring med måleteknik
• Positiv, fleksibel, energisk og stabil personlighed
• Kan arbejde selvstændigt
• Kvalitets- & ansvarsbevidst
• Lyst til udfordringer
Kan du matche jobbeskrivelsen og har du lyst til et spændende og udfordrende job i en ambitiøs og dynamisk
virksomhed, så er det lige dig vi skal bruge.
Tiltrædelse:

Hurtigst muligt.

Arbejdstid:

DAG: Mandag - torsdag 6:55 - 15:00, fredag 6:55 - 14:30.
AFTEN: Mandag - onsdag 14.55 - 00.10, torsdag 14.55 - 23.10.
NAT: Søndag 00.00 - 07.00, Mandag - onsdag 00.05 - 07.00, torsdag 23.05 - 07.00.

Ansøgning:

Sendes til jsj@danpres.dk mrk. ”Excenter- og hydrauliske pressere – Daghold/Aftenhold/Nathold”.

Kontakt:

Du er meget velkommen til at kontakte produktionschef Jens Søgaard Jensen på tlf. 23
10 13 70 hvis du vil høre mere om jobbet.

Medarbejderne er vores vigtigste ressource
DANPRES A/S er en velkonsolideret pladebearbejdende virksomhed, der er beliggende i Låsby, tæt ved
motorvejen Århus-Silkeborg. Vores kunder er helt afhængige af at vi leverer topkvalitet til tiden – på hver
opgave! Netop derfor er vi også helt afhængige af vores dygtige og topprofessionelle team af medarbejdere.
Vi anser vores medarbejdere som den vigtigste ressource i virksomheden, og har skabt en uformel kultur,
hvor vi værner om et godt arbejdsmiljø, og hvor trivsel og arbejdsglæde er i højsædet. Derudover har vi
en velfungerende personaleforening. Du kan læse mere om Danpres A/S på www.danpres.dk

