CNC operatører

Maskinfabrikken JST A/S i Lem søger
CNC operatører til skæremaskiner, samt buk & vals
Vi vil altid gerne have friske lærlinge (vi
har pt. 16), der vil have en god uddannelse
indenfor smedefaget, da vi har stor erfaring
på dette område.

■■ Arbejdsopgaver
Arbejdet består i at betjene vores CNC styrede maskiner:
- flamme / plasma skæring
- kantbukning 3-20mm
- valsning fra 3-20mm
Da vi har en stigende ordre tilgang, har vi behov for at udvide vores produktionstimer.
Vi kører i 2 hold:
Morgenhold
Man – Tors 6:00 – 14:05
Fredag
6:00 – 14:00
Formiddagshold
Man – Tors 8:55 – 17:00
Fredag
8:00 – 16:00

Vi søger operatører til fast formiddagshold, samt nogle til at køre på skift mellem morgen og formiddagshold.

■■ Din profil = Hvem er du?

■■ Vi kan tilbyde

•
•
•
•
•
•

•

Du har alm. PC kendskab
Du er vant til at arbejde selvstændigt
Du er ordensmenneske
Du er engageret og kvalitetsbevidst
Du har truckcertifikat
Du er mødestabil

•
•
•
•
•

Et job i en travl og ambitiøs virksomhed med præcise og 		
høje resultatkrav
Varigt arbejde for den rette person
Gode arbejdsforhold
Løn efter kvalifikationer
Sundhedsforsikring
En virksomhed hvor miljøet er åbent og ligefremt, og de 		
centrale værdier i hverdagen er ansvarlighed,
vedholdenhed og kvalitet

■■ Tiltrædelse
Tiltrædelse hurtigst muligt

■■ Er du interesseret

■■ Obs:

Så skriv en ansøgning eller kontakt vores fabrikschef:
Frank Hagen Tlf. 91897777 Email: frank@jstas.dk

Der er ikke nogen ansøgningsfrist, når vi har dem vi skal
bruge, vil opslaget blive fjernet.

Maskinfabrikken JST A/S er markedsførende inden for alt grave og læsseudstyr til entreprenør og landbrugsmaskiner i Danmark.
Vi har 64 ansatte, af dem er 14 pt. lærlinge. Alle vores produkter bliver lavet 100 % i DK-6940 Lem st. Danmark
www.jstas.dk

