
Industritekniker med stor erfaring - er det dig?

INFO
OPRETTET
23. marts 2021

JOBNUMMER
503

ANSØGNINGSFRIST
7. maj 2021

KONTAKT
Helen J. Tokebjerg
53 860 760

TRY & HIRE. INDUSTRI & PRODUKTION.

JOBBET
ZentroPeople søger en dygtige og erfaren industritekniker til en af vores gode
kunder i Assens. Der er tale om et Try & Hire forløb med fastansættelse efter endt 
prøvetid. Jobbet er på 2 holdsskift - 1 uge dag og 1 uge aften.

ARBEJDSOPGAVER
CNC drejebænk - konventionel kort og langdrejer
Betjening af rørbearbejdsningsanlæg - rørpresser/fittings
Betjening og servicering af op til 6 maskiner

VI TILBYDER
Et spændende og alsidigt job hos en af vores gode kunder i Assens. Her er tale om 
en anerkendt og populær arbejdsplads, hvor medarbejdernes trivsel er i fokus.
Overenskomstmæssig løn og ansættelsesforhold. Pension fra 1. dag.
Gode kollegaer og mulighed for videreuddannelse.

ANSØGNING
Send din ansøgning og CV til info@zentropeople.dk, mrk; 
”Industritekniker ZPjobnr. 503”. 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte os 
på alle hverdage mellem kl. 09:00-16:00. Ansøgningerne vil løbende 
blive behandlet og viser det sig, at du ikke er blevet kontaktet inden 
ansøgningsfristen er udløbet, må du betragte stillingen som værende 
besat til anden side.

Ønsker du at komme 
i betragtning til andre 
stillinger?
Hos ZentroPeople, har 
du mulighed for at blive 
oprettet annonymt i 
vores database.

HØR NÆRMERE PÅ

53 860 760

VI FORVENTER
At du kan arbejde selvstændigt og i teams
At du kan sparre på tværs af faggrupper
At du er imødekommende og trives i en travl hverdag
At du er mødestabil og loyal
At du kan fremvise straffeattest

DIN PROFIL
Du har flere års erfaring som industritekniker og kan fremvise svendebrev
Solid forståelse for tegninger, tolerancer, mekanik og stål materialer
Erfaring med CNC: Okuma/Emag/Gieldemeister
Du er kvalitetsbevidst
Du har flair for detaljen og finish og kender vigtigheden i at levere 100%


