Nysgerrig maskinarbejder, CNC-operatør eller Industritekniker
- med teknik i blodet og passion for vidensdeling

Hos DAMRC i Herning har vi succes med at løfte danske bearbejdningsvirksomheders konkurrencekraft. Det gør vi gennem målrettet forskning og
vidensdeling omkring procesoptimeringer og teknologiske løsninger. Vi er et
medlemsfunderet teknologicenter, der er skabt af industrien for industrien.
Vi er i stabil vækst og øget interesse fra en lang række af industrier og interessenter.
Vi er i DAMRC, herunder både bestyrelse, ledelse, medarbejdere og
samarbejdspartnere, yderst ambitiøse og ser et kæmpe potentiale for videre
udvikling.
”Har du mod på en hverdag, hvor opgaverne og projekter du deltager i
afsøger grænser og hver dag byder på nye udfordringer?”
Vi har jobbet, hvor vi garanterer faglige udfordringer, arbejde på både klassiske og
”State of the art” CNC bearbejdningscentre. Du vil endvidere løbende blive
introduceret til nye teknologier og maskiner, samt få muligheden for at dele din
viden om avanceret bearbejdning med de bedste virksomheder og operatører
indenfor branchen.

Kvalifikationer
Vi har følgende forventninger til vores nye kollega:
Faglært maskinarbejder, værktøjsmager eller industritekniker
Erfaring med CNC-bearbejdning, både fra fræse- og drejeprocesser
Erfaring med enten Heidenhain, Mazatrol eller Siemens styring, samt
evne og lyst til at lære flere bearbejdningssprog
Erfaring med CAM-programmering på operationelt niveau er en
fordel
Generelt IT-kendskab på brugerniveau
Engelsk på grundlæggende niveau
Vi glæder os til at høre fra dig, som:
forstår at skabe resultater i samarbejde med andre, men også kan
arbejde selvstændigt, når opgaverne kræver det
forstår, at det at vigtigt at have et solidt fagligt grundlag, for at kunne
presse grænserne og udvikle ny viden
Har lyst til en hverdag hvor opgaverne ændrer sig løbende og vi
presser rammerne for at opnå ny viden om bearbejdning til fordel for
den danske bearbejdningsindustri
er mødestabil og motiveret for at yde en ekstra indsats

Vi tilbyder:
Gode personaleforhold med bl.a. fleksibel arbejdstid, pension,
sundhedssikring mv
En masse kompetente kolleger, hvor sammenhold, humør og faglig stolthed
er i højsædet
En flad organisation med en god og uformel omgangstone
Gode uddannelses- og udviklingsmuligheder da udvikling er én af
livsnerverne hos DAMRC og vil være en konstant i dit virke
Mulighed for at bringe din viden i spil og blive en essentiel spiller på et
ambitiøst hold

Om DAMRC

Next step

DAMRC - Danish Advanced Manufacturing Research Center - er førende
inden for metalbearbejdning og internationalt anerkendt for banebrydende
innovationer.

Vi ønsker at sikre det rigtige match mellem dig og os, og det rigtige match går
som bekendt begge veje. Send venligst målrettet ansøgning og cv som pdf via
mail mrk. ’Maskinarbejder’ til administrationsansvarlig Lene Nielsen,
len@damrc.com. Spørgsmål til processen rettes til Lene på 21545054. Har du
spørgsmål af væsentlig karakter til selve stillingen, så kontakt venligst
Operationschef, Christian Skov Lillelund på csl@damrc.com. Vi gennemfører
samtaler løbende og ansættelse er snarest muligt, så du må godt være frisk på
tasterne.

Vores opgave er at hjælpe danske virksomheder til succes gennem innovation
og brug af nyeste teknologi. Vi er i tæt samarbejde med vores medlemmer, der
bl.a. tæller flere førende virksomheder inden for metalforarbejdning og
maskinindustri. DAMRC beskæftiger i dag 13 medarbejdere og er lokaliseret
i Herning.
Læs mere om os på www.damrc.dk

Vi behandler din henvendelse med fortrolighed og i henhold til retningslinjer
for GDPR.

