Kollega til gipsstøberi
Har du teknisk snilde og hænderne skruet rigtigt på?
Og har du lyst til at være med til at støbe produkter til
fremtidens teknologi? Så er det måske netop dig, vi
søger til vores gipsstøberi!

OM JOBBET
Vi oplever fortsat stor interesse for vores prototypeløsninger
og grundet stadig øget travlhed søger vi derfor endnu en
kollega til vores gipsstøberi.
Som støberimedarbejder i gipsstøberiet, har du en central
rolle i vores produktion, da du er med til at producere støbte
prototyper til nogle af Europas førende producenter. Med en
leveringstid på kun 5-10 arbejdsdage er gipsstøbning vores
absolut hurtigste fremstillingsmetode og der er derfor ofte
tale om arbejdsdage med fart over feltet og hurtige
leverancer.

VI TILBYDER
Hos Formkon er vi 58 kompetente og dedikerede kollegaer
fordelt på to nærtliggende adresser i Skive. Virksomheden
er præget af et uformelt arbejdsmiljø med en fri
omgangstone og hvor der er høj grad af fleksibilitet.
Herudover er vi en organisation, der i høj grad prioriterer
det sociale fællesskab og ofte samles til sociale
arrangementer.
ANSØGNING
Ved interesse, send ansøgning og CV til os på:
job@formkon.dk
Vi holder samtaler løbende og opfordrer dig derfor til at
sende din ansøgning hurtigst muligt.

PRIMÆRE OPGAVER OG ANSVARSOMRÅDER
• Oplodning af forme til brug ved gipsstøbning
• Indstøbning og brænding af 3D-modeller i gips
• Støbning af produkter i aluminium, magnesium eller zink
• Vask og afgratning af overskydende materiale
OM DIG

Information
omogjobbet
Send
din ansøgning
dit CV
til os hurtigst muligt på:
job@formkon.dk
Arbejdssted: Skive

Vi holder samtaler og ansætter
Tiltrædelsesdato:
Hurtigst muligt
løbende
og behandler
Branche: Støberi
og bearbejdning
selvfølgelig
alle ansøgninger
Jobtype: Fastansættelse 37 timer
fortroligt.

Jobkategori: Produktion og Teknik

Vi forestiller os, at du har en håndværksmæssig baggrund –
måske fra metalindustrien – og besidder følgende
kvalifikationer:

Har
du spørgsmål
til
Refererer
til: Produktionschefen
praktikken – kontakt
Dan Nielsen på telefon
Har du
til stillingen – kontakt Martin Løgsted på
9614
29spørgsmål
32

telefon 96 14 29 45.

• Du har hænderne skruet rigtigt på
• Du trives med fysisk arbejde
• Du har sans for detaljen og er kvalitetsbevidst
• Du trives med at arbejde selvstændigt

Yderligere information om Formkon kan findes på hjemmesiden,
hvor du også finder vores GDPR-erklæring, der skal vedhæftes din
ansøgning.

Formkon fremstiller prototyper samt specialdele og fokuserer primært på materialerne aluminium og magnesium. Ved brug af de traditionelle
støbemetoder trykstøbning og gipsstøbning, samt de nyeste teknologier inden for CNC-bearbejdning og 3D print, fremstiller vi med stolthed
komponenterne til fremtidens produkter. Det har vi gjort siden 1985, hvor professionel rådgivning, hurtige leveringstider samt kompromisløs kvalitet er
grundstenene i vores virksomhed.
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