Industritekniker til moderne medicovirksomhed
Carmo A/S, Espergærde
Er du uddannet maskin- eller industritekniker? Og kunne du tænke dig at arbejde med den nyeste
teknologi inden for automation og robotteknik? Som vores nye industritekniker får du grundig
oplæring og mulighed for konstant at udvikle dig.
Carmo A/S – en moderne produktionsvirksomhed
Hos Carmo designer og producerer vi sprøjtestøbt medicinsk udstyr i plastik og PVC. Vi er en moderne
medico-produktionsvirksomhed med over 60 år på bagen og vind i sejlende. Hemmeligheden bag vores
succes finder du i vores kombination af yderst specialiseret personale og topmoderne udstyr, der sammen
sikrer produkter af højeste kvalitet.
Fokus på el- og pneumatik
Du bliver en del af vedligeholdelsesteamet og hører til dagligt til i vores værksted. Her får du 10 kolleger,
som alle er fulde af både erfaring og godt humør. Som en del af dagholdet arbejder du fra kl. 8 til 16 – men
har du brug for at hente børn tidligt, så er der også plads til det.
Som industritekniker har du ansvaret for, at maskinerne i vores produktion kører problemfrit. Du har særligt
fokus på el- og pneumatikfejlfinding på samlemaskinerne. Mere specifikt kommer du til at:
•

holde vores maskiner i drift.

•

udbedre uforudsete nedbrud.

•

deltage i udviklingen af optimeringsprojekter på vores maskiner.

•

udføre systematisk vedligehold.

Fordi vi arbejder med medicinsk udstyr, er det særligt vigtig, at du er rutineret til løbende at dokumentere dit
arbejde.
”Hos Carmo sætter vi en ære i, at vores maskiner altid kører optimalt. Derfor får du den nødvendige tid til at
reparere, servicere og vedligeholde maskinerne ordentligt. Vi bruger nemlig hellere 1 time for meget end 1
time for lidt,” siger teknisk chef Kim Hyttel.
Et sted, du kan vokse og blive endnu bedre
Denne stilling er en kæmpe mulighed for dig til at vokse i dine opgaver og blive endnu bedre. Når du starter,
sørger vi naturligvis for, at du får en grundig oplæring. Du lærer hurtigt vores maskiner, processer og
arbejdsrutiner at kende, og har du nogle spørgsmål, så er du altid i godt selskab af erfarne kolleger. Mangler
du viden eller kompetencer, så tilbyder vi også kurser. Og har du selv erfaringer og ideer til anderledes
metoder og processer, så står døren til din leder altid åben.
Velkommen til fremtidens produktionsvirksomhed
Vi udvikler os hele tiden. Og det betyder, at du konstant vil arbejde med den nyeste teknologi.
”Vi er i en branche, der kræver, at vi altid er på forkant med den teknologiske udvikling. Og det vil du virkelig
opleve. Efter sommeren åbner vi fx vores splinternye 200m2 renrum fyldt med det nyeste udstyr. Som
fagperson er det bare lækkert at have fingrene i så moderne maskineri. Det betyder også, at du får et utroligt
alsidigt arbejde, hvor opgaverne ændrer sig i takt med vores udvikling,” fortsætter Kim.

Faglært maskin- eller industritekniker med styr på pneumatikken
•

Du er faglært maskin- eller industritekniker, gerne med nogle års praktisk erfaring fra branchen.

•

Du har kendskab til el- og pneumatikfejlfinding.

•

Du er en selvkørende person, der altid følger dine opgaver helt til dørs.

•

Du er nysgerrig, omstillingsparat og grundig i dit arbejde.

Interesseret?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teknisk chef Kim Hyttel på 4083 2150, evt.
assistent Anabel Perez på 3177 4043. Send din ansøgning og dit CV til aep@carmo.dk hurtigst muligt og
inden 17. august 2018. Vi inviterer løbende kandidater til samtale, så søg allerede i dag.

