Industriteknikerlærling/værktøjsmagerlærling
Søger du en læreplads som industritekniker eller
værktøjsmager? Og drømmer du om at kickstarte din
karriere i en højteknologisk produktionsvirksomhed?
Så har vi den helt rigtige læreplads klar til dig.
OM LÆREPLADSEN
Som lærling hos Formkon kommer du til at prøve kræfter
med en lang række arbejdsopgaver inden for støberi og
bearbejdning. Vi sørger for, du hele tiden får udfordringer,
der passer til dit niveau og dine interesser, så du løbende
udvikler dig gennem de opgaver, du får stillet. Herudover er
det vigtigt for os, at det er sjovt at gå på arbejde hver dag og
du vil derfor også opleve, at vi høj grad vægter de sociale
relationer og arrangementer på arbejdspladsen.
PRIMÆRE OPGAVER OG ANSVARSOMRÅDER
• CNC Drejning og Fræsning
• Reparation og service på maskiner og udstyr
• CAM-programmering enten fra blok eller støbte emner
• CAD/CAM af fixturer og tilhørende hjælpeværktøjer
• Afvikling af programmer
OM DIG

VI TILBYDER
Formkon består af 58 kompetente og dedikerede
medarbejdere. Som industritekniker/værktøjsmagerlærling vil
du indgå i virksomhedens CNC-afdeling, der er sammensat af
nogle af de dygtigste folk i landet inden for deres felt.
Hos Formkon forsøger vi at klæde vores lærlinge bedst muligt
på ved at give dem et bredt og indgående indblik i
industritekniker/værktøjsmagerfagets muligheder, og du er
derfor garanteret en både spændende og udviklende
læreplads hos os!
ANSØGNING
Ved interesse, send ansøgning og CV til os på:
job@formkon.dk
Vi søger nye lærlinge med opstart hver januar og august, så vi
opfordrer dig til at sende din ansøgning i god tid, da
samtalerne holdes løbende.

Information om lærepladsen

Vi forestiller os, at du er i gang med eller har afsluttet
grundforløb 1 eller 2 på industritekniker/
værktøjsmageruddannelsen, og derfor søger en læreplads.
Derudover vil følgende kvalifikationer blive vægtet højt i
udvælgelsen:

Arbejdssted: Skive
Branche: Støberi og bearbejdning
Jobtype: Læreplads
Jobkategori: Produktion og Teknik
Refererer til: Produktionschefen

KVALIFIKATIONER
• Du har en stor interesse for teknik og håndværk
• Du er nysgerrig og lærevillig
• Du er stabil og tager ansvar for dine opgaver
• Du er kvalitets- og ansvarsbevidst

Har du spørgsmål til stillingen – kontakt Martin Løgsted på
telefon 96 14 29 45.
Yderligere information om Formkon kan findes på hjemmesiden, hvor du
også finder vores GDPR-erklæring, der skal vedhæftes din ansøgning.
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