CNC-operatör, Serietillverkning
Är du en driven och kvalitetsmedveten person? Gillar du tillverkande industri och vill ingå i ett härligt
högpresterande team? Vill du dessutom jobba på ett framtidsinriktat företag i Gävle?
Vi söker nu CNC-operatörer till vår verksamhet. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i en maskingrupp bestående av flera maskiner där du att bearbetar material såsom
aluminium, stål och plast genom fräsning och svarvning. Du är delaktig i kontrollprocessen, från
förstabitskontroll till godkänd produkt samt löpande kontrollmätning av detaljerna. Arbetsuppgifterna är
varierande och du har daglig kontakt med olika stödfunktioner såsom produktions- och mättekniker.
Din profil
Du har erfarenhet av arbete med CNC-Svarvning eller CNC-Fräsning, där riggning och inkörning av detaljer är
en naturlig del i din vardag. Du har god kunskap av ritningsläsning och stor vana av mätning av detaljer. Du
har en vilja att ständigt driva utveckling och förbättra processer. Dessutom har du god
kommunikationsförmåga och är van att jobba med teamet och kunden i fokus.
Som person tror vi att du är positiv och framåt, då rollen innebär ett stort eget ansvar och förutsätter att du
klarar en variation av arbetsuppgifter och arbetstempo under arbetsdagen.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos Automatindustrier erbjuds du ett flexibelt arbete med stor variation på arbetsuppgifter där du tillsammans
med dina kollegor planerar er vardag.
Här råder ett öppet arbetsklimat där våra medarbetare får utrymme att växa, och vi värdesätter balansen
mellan arbete och fritid.
Det är en familjär känsla i hela verksamheten, vilken är grunden till hög trivsel och att vi utvecklas
tillsammans!
Skiftarbete förekommer inom verksamheten.
Arbetet drivs i enlighet med de kollektivavtal som finns via Teknikföretagen.
Vilka är Automatindustrier?
Automatindustrier i Hille norr om Gävle är underleverantör av maskinbearbetade kvalitetskomponenter till flera
av Sveriges största industriföretag inom stål, verkstads och fordonsindustrin. Gemensamt för våra kunder är
att de ställer stora krav på kvalitet, precision och snabbhet.
Vi tillverkar komponenter i dimensioner från Ø5 till Ø200 mm och i volymer från enstyckstillverkning till
medelstora serier.
Företaget är familjeägt och består idag av 34 st medarbetare.
Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan genom att maila ditt CV till rekryterande chef, urval sker löpande.
Om du har frågor, tveka inte att kontakta oss!
Tobias Aedel, Produktion Automathall
Phone +46 (0)26 66 27 60
Email: tobias.aedel@automatindustrier.se
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med försäljare av ytterligare jobbannonser, kandidater etc.

