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NC operatör 
 

Publicerad 2019-08-30 

 

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 

Vår kund som tillverkar avancerade plåtdetaljer söker kvalificerad personal med tidigare erfarenhet 

från verkstadsarbete och styrda maskiner. 

 

Arbetsuppgifter 

Du kommer i huvudsak att arbeta med programmering, riggning och tillverkning av produkter i mindre 

serier. I arbetsuppgifterna ingår mätning och kvalitetskontroll. 

 

 

Ritningsläsning 

Materialkunskap och utbredningar 

Göra utbredningar  

Tolka ritningar och ställa maskiner och mäta 

 tror därföDu kommer att tillverka detaljer efter ritning och har kunskaper e arbetsuppgifter som 

normalt förekommer laserskärning, stansning, kantpressning, excenterpressning och svetsning. 

Produkterna tillverkas i stål, rostfritt och aluminium. 

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. 

 

Din profil 

Vi tror att du har utbildning motsvarande gymnasiets industriprogram, gärna kombinerad med 

utbildning inom CAD/CAM. Du har tidigare erfarenhet från arbete med styrda maskiner och kunskaper 

i mätteknik. För att vara rätt person bör du ha intresse för maskiner och mekanik då även 

underhållsarbete kan ingå i tjänsten.  

Som person är du noggrann, kvalitetsmedveten och har lätt för att kommunicera med dina kollegor. 

Du läser och talar flytande svenska då arbetsinstruktioner och säkerhetsinstruktioner är 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, dagtid eller skift. 

Lön enligt avtal. 

 

Ansökan 

Ansökan skickas till jobb@bogekompetens.se, märk din ansökan ”NC operatör”. 

Tjänsten kommer att tillsättas snarast.  

Varmt välkommen med din ansökan! 

 

Frågor 

Kontakta Åsa Andersson, Boge Kompetens AB 

Tel: 0321-53 14 71 
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