Er du vores nye produktionstekniker?
A/S Kofod & Christensen søger en ny medarbejder til vores kontor, hvor din højre hånd vil være vores
værkfører i samspil med resten af kontorpersonalet.
Hvem er vi?
A/S Kofod & Christensen er en virksomhed på ca. 35 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:
Arbejdsdagen vil typisk foregå på vores kontor, dog med daglig færden i værkstedet. Du vil referere til
vores værkfører, men vil stadig indgå i et solidt og alsidigt kontor-team, hvor du har mulighed selv at
præge din hverdags gang.
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:
- Ordrebehandling
- Kundekontakt
- Diverse administrative opgaver
- Produktionsoptimering
Vi forventer at du:
- Er fleksibel, selvstændig og ansvarsbevidst
- Kan bevare overblikket i en travl hverdag og holde fokus på kvaliteten
- Er god til at begå dig socialt
- Har gode EDB discipliner
- Erfaring med CNC bearbejdning
- Kan kommunikere på engelsk, skrift såvel som tale
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 og alle bidrager til at opnå det bedste
resultat.
Er du den rette, kan varigt arbejde påregnes.
For yderligere information eller spørgsmål tages der kontakt til:
Jan Wagner: jw@kogc.eu – 96 20 50 52
Nicki Kofod: nk@kogc.eu – 96 20 50 54
Ansættelse og ansøgning:
Ansøgning sendes til kontor@kogc.eu eller afleveres på Knivholtvej 8-10 i Frederikshavn.
Tiltrædelse og løn er efter aftale.
Ansøgningsfrist: 07-05-2021
Kofod & Christensen er en dansk ejet maskinfabrik med ca. 35 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.

