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Medarbejder til ny automatisk båndsav
Du må på et tidspunkt have set Ellinge Smedjes gule biler, for de er både velkendte og velkomne rundt i hele
landet. Grunden hertil, er vores speciale inden for Smedearbejde, gelændere, trapper, altaner og
stålkonstruktioner. Det er Ellinge Smedie, der siden etableringen i 1912, bliver kontaktet, når noget skal gøres
rigtigt.
Vil du være med til at sikre, at alle vores klejnsmede har det rette stål i de rigtige længder at arbejde med? Vi har
en ny MEBA 410 automatisk båndsav der venter på dig og din forståelse for den. Løbende skal den indstilles jf.
2D & 3D arbejdstegninger og betjenes med de rigtige partier stål.
Sideløbende står du for varemodtagelse og dokumentation, samt oprydning på pladsen og rundt om saven.

Du bliver en del af et godt og sammentømret team på 30 medarbejder, hvor du vil mærke at sammenholdet og
holdånden er stor.
Din baggrund og profil
Du kommer enten med en baggrund som klejnsmed, som svejser eller som industrioperatør med kendskab til
stål. Det er let for dig at forstå 2D & 3Darbejdstegninger, se løsninger og træffe dine egne beslutninger. Du har
allerede truckkørekort og er ikke skræmt af at køre rundt med flere tons stål.

Du er særdeles kvalitets- og ansvarsbevidst og har udpræget ordenssans. Det falder dig naturligt at arbejde
selvstændigt, men også være fleksibel, samarbejdsvillig og bidrage med et godt gåpåmod. Du bevarer overblikket
i en travl hverdag med mange opgaver.

Det praktiske
Ansættelse:

Snarest muligt

Arbejdstid:

37 timer fordelt på ugen med 06.30-15.15 / 06.30-12.00

Overarbejde:

Det forekommer, planlægges da som regel om morgenen.

Pakken:

Ordentlige arbejdsforhold på Østfyn, gode kollegaer, varieret hverdag, attraktiv løn
til tiden, pension og sundhedsforsikring. Løbende informationsmøder,
fredagsmorgenmad, MUS og 1:1 når der er brug for det.

Lyder det interessant?
Kontakt Værkstedsleder Jimmy Sohnesen på tlf. 2047 9730 eller send os en kort ansøgning på
info@ellingesmedie.dk

