
Hos Albjerg’s Maskintec beskæftiger vi os med produktion og opbygning af pneumatiske transportanlæg, 

hovedsageligt monteret på lastbiler, samt komponenter til anlæg og procesindustri. 

Arbejdsopgaver: 

Dine primære arbejdsopgaver vil bestå i programmering, opstilling, indkøring af nye emner, ordre- og  

serieproduktion på CNC-maskiner - både nyere Mazak centre og lidt ældre maskiner, manuel bearbejdning,  

samling og montering af færdigkomponenter.  

Vi ser gerne, at du har erfaring med én eller flere af følgende styringer; Heidenhain, Fanuc, Mazatrol.  

Vores forventninger til dig: 

  Du er faglært industritekniker / Maskinarbejder 

  Du har et godt overblik, du formår at arbejde koncentreret og er i 

stand til, selvstændigt, at strukturere og planlægge din arbejdsdag 

 Det er et krav at du kan læse tegninger 

  Du har sans for kvalitet og går ikke på kompromis 

 Du er mødestabil og pligtopfyldende, du er samarbejdsvillig  

og trives med udfordringer 

Vi tilbyder: 

  Fast arbejde med faste arbejdstider  

(overarbejde undgås så vidt muligt, men kan i perioder blive aktuelt) 

  Løn efter kvalifikationer og tillæg efter overenskomst 

  Kompetente og gode kolleger  

  Et alsidigt job i en travl virksomhed med et behageligt  

og uformelt arbejdsmiljø 

Vi er en mindre familiedrevet virksomhed med i alt 11 medarbejdere.  Vi lægger op til en virksom hverdag, 

med mulighed for at udfolde og udvikle sig.  Vi har en uformel omgangstone med plads til åben dialog. 

Ansættelse med opstart hurtigst muligt. 

Vil du høre mere om stillingen, kontakt  

Adm. Direktør Peder Albjerg på tlf. +45 2027 8491. 

Send en motiveret ansøgning, CV og eventuelle anbefalinger, 

til wa@maskintec.dk mrk. Ansøgning Industritekniker. 

ALBJERG’S MASKINTEC A/S 

SØGER ERFAREN INDUSTRITEKNIKER / MASKINARBEJDER 

Er du faglært Industritekniker / Maskinarbejder med høj faglig stolthed?  

Så kan det være dig vi søger til vores produktion! 

Albjerg’s Maskintec A/S 

Gammel Sognevej 3 ◦ 5771 Stenstrup 

info@maskintec.dk ◦ www.maskintec.dk  
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