A/S Kofod & Christensen søger en uddannet industritekniker til vores produktion med henblik på opstilling
og programmering af vores CNC-maskiner.
Hvem er vi?
A/S Kofod & Christensen er en virksomhed på ca. 32 medarbejdere, der fungerer som ren underleverandør
inden for metalbearbejdning. Vi har gennem de mange års produktion opnået en bred kundekreds hvor der
produceret alt fra skibs- til fødevareindustrien, i seriestørrelser der varierer fra den enkelte haster til større
serier af 1000 stk.
Om stillingen:
Med kontinuerlig strøm af forespørgsler vil du få en dagligdag med konstant varierede arbejdsopgaver og
da virksomheden ingen egenproduktion har, betyder det at hver dag bringer nye emner på bordet. Din
funktion består af CNC-bearbejdning af alverdens produkter i materialer som messing, rustfri, aluminium
m.m. Din daglige gang vil foregå ved vores Okuma MAC TURN 50, hvor programmeringen vil foregå i ISO
format.
Dine arbejdsopgaver vil derfor være:
 Opstilling, programmering og bearbejdning
 Betjening af en eller flere maskiner
 Løbende kontrol af egne emner
Vi forventer af du:
 Har fuldført industriteknikeruddannelsen
 Kan arbejde selvstændigt
 Er fleksibel i henhold til arbejdstider- og opgaver
 Har ordenssans
 Har en struktureret tilgang til nuværende som fremtidige opgaver
Kendskab til Mastercam er en fordel, men ikke påkrævet.
Vi tilbyder:
En fleksibel og spændende arbejdsplads hvor frihed under ansvar er i højsædet. Et godt og stabilt
arbejdsmiljø hvor sammenholdet mellem kollegaerne er i top, hvilket også ses på vores kontinuerlige strøm
af jubilæer.
For yderligere information eller spørgsmål tages der kontakt til:
Michael Jensen: mj@kogc.eu – 96 20 50 53
Jan Wagner: jw@kogc.eu – 96 20 50 52
Ansættelse og ansøgning:
Ansøgning sendes til kontor@kogc.eu eller afleveres på Knivholtvej 8-10 i Frederikshavn. Tiltrædelse
hurtigst muligt.
Vi er kun interesseret i seriøse henvendelser fra uddannede industriteknikere og vil derfor ikke besvare
ansøgninger uden relevans.

Kofod & Christensen er en dansk ejet maskinfabrik med ca. 32 ansatte, hvor kvalitet og leveringssikkerhed
er i højsædet. Med en bred variation af maskiner er vi fungerende som totalleverandør, hvor vi har
mulighed for at dreje, fræse, slibe, hone samt mindre montage- og svejseopgaver. K&C er udelukkende
underleverandør og beskæftiger sig primært med marine- og levnedsmiddelindustrien.

