Erfaren industritekniker
som formand

Maskinfabrikken JST A/S i Lem søger en erfaren industritekniker
som formand til vores maskinafdeling, da vores nuværende
formand har valgt at søge nye udfordringer
■■ Arbejdsopgaver
Arbejdet består i at planlægge den ugentlige produktion samt at betjene vores CNC styrede dreje og fræsemaskiner, samt andre
bearbejdningsmaskiner i samarbejde med de øvrige ansatte i afdelingen. Vi har for tiden 3 dygtige lærlinge ansat i afdelingen, så
afdelingen er på i alt 5 mand, som indgår i den daglige produktion. Vi har stor erfaring med lærlinge og sætter en ære i, at de får den
gode oplærling, så der er god mulighed for at kunne videregive sin faglige viden. Det er vigtigt at du går forrest og viser vejen og er i
stand til at tage de nødevendige beslutninger.
Du skal have et godt kendskab til:
•
•

Programmering (ISO + Heidenhain)
Opstilling + operation af bearbejdningscenter og CNC drejebænk

Kendskab til CAM programmeringer en nødvendighed.

■■ Din profil = Hvem er du?

■■ Vi kan tilbyde

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Erfaring med selvstyrende grupper / teamleder
Du har alm. PC kendskab
Du er fleksibel vedr. dagens længde, da der ofte er travlt i
afdelingen
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 16 pt. lærlinge. Alle vores produkter bliver lavet 100 % i DK-6940 Lem st. Danmark
www.jstas.dk

