Sikke en dejlig dag det er i dag…
- og vi søger en industritekniker
Hos East Metal Nakskov har vi brug for en dygtig, mødestabil og selvstændig industritekniker til
opstilling, betjening og lettere programmering af vores bearbejdningscenter, er det dig?
Vi ser gerne at du har en baggrund indenfor faget, gerne med et par års erfaring i forhold til
betjening af CNC-styrede bredfræsere og boreværker, og meget gerne med kendskab til
programmering af Siemens styresystem. Arbejdet med maskiner og systemer ligger dig naturligt,
dernæst har du et godt kendskab til tegningslæsning og kvalitetsprocedurer.
Som person arbejder du effektivt og målrettet med opgaverne, du har et højt drive og er ikke
bange for nye udfordringer. Hos East Metal stiller vi store krav til kvaliteten af vores arbejde, derfor
er det vigtigt at du sætter en ære i at levere en god kvalitet af dine opgaver, samtidig med at du
behersker at strukturere og prioritere din hverdag, således at deadlines overholdes.
Vi tilbyder en god arbejdsplads med frihed under ansvar og fleksibilitet, samt et godt arbejdsmiljø
med gode kolleger.
Kan du nikke genkendende til stillingsbeskrivelsen, og har du lyst til at være en del af vores team?
Så send os din ansøgning og CV hurtigst muligt.

Arbejdsområder:
Indstilling og betjening af maskinen
Lettere programmering
Overvågning af anlægget
Kvalitetskontrol
Forefaldende arbejde
Arbejdstid: Fuldtid (12 timers skift)
Ansøgning og CV til: job@eastmetal.dk
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt.
Tiltrædelse: 01-02-2019

Dine faglige kvalifikationer:
Erfaring fra lignende stilling
Programmerings -og IT-forståelse
Omhyggelig og kvalitetsbevidst
God tegningsforståelse
Dansk og engelsk i skrift og tale
Vi indkalder løbende ansøgere til samtale
Kontakt Fabrikschef
Henrik Vilhelmsen på tlf. 52 14 17 82.
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East Metal Trade A/S er en danskejet virksomhed, som er underleverandør af komplekse stålkonstruktioner – primært til
internationale kunder i vind- og offshore industrien. Virksomheden grundlagdes i 1997 og har i dag mere end 600 ansatte
fordelt på tre fabrikker i Letland, på fabrikken i Nakskov og på hovedkontoret i Esbjerg. På selve hovedkontoret i Esbjerg, der
består af ca. 25 medarbejdere, varetages økonomi- & strategiopgaver samt alt salg- og projektstyring.

