ERFAREN MEDARBEJDER SØGES TIL OPSKÆRING OG BEARBEJDNING I AALESTRUP
Fjelsø Entreprise A/S søger snarest muligt en erfaren og serviceminded medarbejder, som ønsker at blive en del af
vores opskærings- og bearbejdningsafdeling i Aalestrup.
Kunne du tænke dig at arbejde på en velfungerende arbejdsplads med en god omgangstone og
med stor grad af fleksibilitet og frihed under ansvar? -Så er det måske dig, vi søger.

VI FORESTILLER OS, AT DU:
·
·
·
·
·
·

har erfaring fra en lignende stilling.
har kendskab til Emmegi- og Elumatecmaskiner.
er selvkørende og tager aktivt del i arbejdsopgaverne.
kan læse og forstå arbejdstegninger.
lægger vægt på detaljerne og kan overholde deadlines.
er kvalitetsbevidst og kan udføre visuel kvalitetskontrol og kvalitetssikring.

Det er en fordel, at du har kendskab til en eller flere af følgende
programmer: AutoCAD, eluCad og/eller Logikal.
VI TILBYDER:
· Løn med pension, som står mål med dine kvalifikationer og erfaring
· Sundhedsforsikring
· En arbejdsplads med gode personaleforhold, herunder sociale 		
arrangementer
· Gode kolleger
· En uformel omgangstone
Du vil blive en del af vores hold af medarbejdere, som opskærer og bearbejder aluminiumsprofiler.
AF PERSONLIGE EGENSKABER VÆGTER VI, AT DU:
·
·
·
·

arbejder struktureret og effektivt
er selvkørende og tager aktivt del i arbejdsopgaverne
har et godt humør og er udadvendt
er mødestabil

ANSØGNINGSFRIST M.M.:
Stillingen er normeret til 37 timer pr. uge.
Ansøgning med eventuelle relevante bilag sendes til hr@fjelso.dk.
Ansøgningsfrist er d. 25. august 2022, men send gerne din ansøgning
snarest, da vi løbende afholder samtaler.
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til
produktionschef, Kristian Schnoor på 2552 8712.
Tiltrædelse hurtigst muligt.

Fjelsø A/S er aktører indenfor komplette facadeluknings- og stålentrepriser. Med egen produktion, projekt- og montageafdelinger er hvert eneste projekt et stærkt omdrejningspunkt i vores
hverdag.
Vi beskæftiger ca. 150 dygtige håndværkere, teknikere, projektledere og administrative profiler
på vores fire afdelinger i Aalestrup, Esbjerg, Odense og København.

Fjelsø Entreprise A/S · Testrupvej 5 · 9620 Aalestrup · Telefon +45 8750 9200 · www.fjelso.dk

