A/S Kofod & Christensen søger en uddannet industritekniker til indkøring og betjening af vores nye Studer
Favorit 650 slibemaskine.
Hvem er vi?
A/S Kofod & Christensen er en virksomhed på ca. 30 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:
I takt med installationen af vores nye slibemaskine, vil du få en kernerolle i indkøringen og produktionen af
fremtidige emner. Styringen er Windowsbaseret og foregår på dansk, hvor der er koblet fjernmonitorering
på så der altid er support på. Du vil daglige møde nye opgaver og du er derfor selv ansvarlig for
programmering, produktion og kontrol af emnerne. Du vil indgå i et stærkt team af erfarne
industriteknikere, der alle bidrager med erfaringer til den fælles løsning. På sigt vil der være potentiale for
at køre med en ekstra maskine.
Dine arbejdsopgaver vil derfor være:
 Opstilling, programmering og bearbejdning
 Betjening af en eller flere maskiner
 Løbende kontrol af egne emner
Maskiner og arbejdstider:


Studer Favorit 650 – 2 Holdsskift kan påregnes på sigt.

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
Vi tilbyder:
En fleksibel og spændende arbejdsplads hvor frihed under ansvar er i højsædet samt muligheden for at
udvikle og udfordre dine CNC færdigheder. Et godt og stabilt arbejdsmiljø hvor sammenholdet mellem
kollegaerne er i top.
For yderligere information eller spørgsmål tages der kontakt til:
Nicki Kofod: nk@kogc.eu – 96 20 50 54
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 efter aftale.

