Værktøjsmager – Industritekniker

Virksomheden
Fimek er en veldrevet og sund virksomhed, der har store ambitioner. Fimek fremstiller sprøjtestøbeværktøjer til
plastindustrien, samtidig har vi også støbningen i huset. Dette giver en fleksibel virksomhed, der er i tæt dialog med
vores kunder fra start til slut i projektet. Her igennem har vi opnået et godt ry, hvor kvalitet, kreativitet, samarbejde
og præcision er grundstammen i virksomheden. Vi er i dag 9 medarbejdere, heraf 3 i teamet i værktøjsafdelingen.
Stærk faglig profil
En stilling med gode udviklingsmuligheder både fagligt og personligt. Du får mulighed for at udvikle kundens
løsninger og projekter, fra modning af tegninger til du har et færdigt emne i produktion. Du brænder for arbejdet
som værktøjsmager, trives godt i en hverdag der er afvekslende. Derfor kræver det flere bolde i luften og stadig at
kunne holde overblikket. God til at samarbejde i teamet, på tværs af virksomhed og ud af huset med kunder.
Jobbet
Du skal indgå i teamet omkring konstruktion og fremstilling af formværktøjer. Så kan du sætte  ved nogen af
herunder nævnte kvalifikationer, er du måske den vi søger.
 Uddannelse som værktøjsmager.
 Erfaring med CNC-bearbejdning (3- akset)
 Kendskab til Edge-cam og Solidworks
 Konstruktiv og kreativ tilgang til opgaver
 Brænder for arbejdet som værktøjsmager
 Åben og ærlig person
 Erfaring med kunde kontakt, emne design/tegnings modning.
 Kendskab til at arbejdet som team, kommunikation i eget, til andre teams og vigtigt bindeled opad til.
 Erfaring omkring tilbudsgivning og indkøb af materialer til formfremstilling

Hos Fimek er fleksibilitet og frihed under ansvar nøgleord. Til gengæld forventer vi du leverer varen i en travl
hverdag. Har dette vakt din interesse hører vi meget gerne fra dig. Ønskes mere info så kontakt Winny Ronneby eller
Jack Eckhoff, eller send dit CV så kontakter vi dig hvis det matcher vores forventninger.
Tiltrædelse snares muligt.
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