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Verkstadsarbetare till Dalstorp
Publicerad 2019-01-09

Är du en arbetsglad person med verkstadsvana som vill visa vad du går för? Har du
lätt för att se framför dig hur objekt på en ritning ser ut i verkligheten? För rätt person
finns här stor chans till fast anställning.

Om vår kund
Som en del i en stor koncern är verkstaden i Dalstorp koncernens centrum för plåtproduktion. Här är
erfarenheten av plåtbearbetning djupt rotad sedan mer än 120 år. I den moderna maskinparken
arbetar man med laserskärning, stansning, kantpressning, excenterpressning och svetsning. Främst i
olika kvaliteter av stål, rostfritt och aluminium.

Arbetsuppgifter
I ett team om ca 4 personer jobbar du både självständigt och ibland i par med kantpressning.
Produktserierna är legotillverkning i varierande storlek vilket innebär ett omväxlande jobb. Du utgår
ifrån ritning och det är därför viktigt att du har sinne för ritningsläsning.
Arbetet kräver tunga lyft.
•
•
•
•

Kantpressning
Materialhantering
Ritningsläsning
Eget ansvar

Din profil
Du är en person som kavlar upp ärmarna och hugger i, du är van att röra dig i en verkstad och du
tycker om att få saker gjorda.
Erfarenhet av kantpressning är för rätt person inte ett krav, det viktigaste är att du har erfarenhet av
och förståelse för arbetet i en verkstad och att du har lätt för att läsa ritningar. Materialkännedom och
kunskap i mätteknik är en stor fördel.
För dig är det självklart med noggrannhet och effektivitet i arbetet, och du har en positiv inställning.
Du läser och talar flytande svenska då arbetsinstruktioner och säkerhetsinstruktioner sker på svenska.
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Om tjänsten
Uppdraget startar omgående.
Tjänsten är en visstidsanställning hos Boge Kompetens med vår kund som arbetsplats.
För rätt person finns stor chans till anställning hos kunden.

Uppdraget avser heltid, helst 3-skift.
Lön enligt avtal.

Ansökan
Ansökan skickas till jobb@bogekompetens.se, märk din ansökan ”Verkstadsarbetare Dalstorp”.
Tjänsten kommer att tillsättas snarast.

Varmt välkommen med din ansökan!

Frågor
Kontakta Ann-Sofie Clarqvist, konsultchef Boge Kompetens AB
Tel: 0321-53 14 32

