Uddannet plastmager til fast aften
Vores plastmager på aftenhold har desværre valgt at søge nye udfordringer.
Vi søger derfor en erfaren plastmager, der trives med at indgå i et team med 6 af vores dygtige operatører på
aftenholdet. Som plastmager på aftenholdet fungerer du samtidig som holdleder med ansvar for at
aktiviteterne gennemføres i henhold til gældende regler og standarder.
Derudover arbejder du også som opstiller i vores sprøjtestøbeproduktion og gennemfører værktøjsskift,
afhjælper problemer samt deltager i arbejdsopgaverne på aftenholdet ved behov.
Du er uddannet plastmager og har adskillige års erfaring som opstiller fra tilsvarende industri, hvor kvalitet,
nøjagtighed og dokumentation vægtes højt. Du taler samt læser flydende dansk og har gerne erfaring med
sprøjtestøbning af komponenter med høje kvalitetskrav. Derudover har du sikkert nogle års erfaring som
holdleder og er god til at skabe samarbejde og sammenhold i et travlt produktionsmiljø. Du er sikkert positiv,
nysgerrig, energisk og stabil.

Vi tilbyder
Et godt arbejdsklima i et røgfrit miljø både inde og ude. Et spændende og udfordrende job, hvor du vil have
en bred berøringsflade inden for arbejdsopgaver, teknik og medarbejdere. Gode, engagerede samt dygtige
kollegaer. Stillingen er en fuldtidsstilling og oplæring vil finde sted på daghold.

Arbejdstid
Mandag til torsdag fra 15.15-23.30 og fredag fra 14.45-21.30.

Ansøgning
Tiltrædelse hurtigst muligt. Ansøgning med billede kan udelukkende ske pr e-mail til
Produktionschef, Per Brix på mail pb@carmo.dk. Mærk tydeligt din ansøgning med
overskriften ”Plastmager”. Relevante kandidater tages til samtale løbende.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning hurtigst muligt. Så snart stillingen er besat tages opslaget
ned.

Virksomheden
Carmo er blandt Danmarks førende virksomheder inden for sprøjtestøbte komponenter. Vi har i over
60 år udviklet, produceret og solgt komponenter inden for bl.a. medico, marine, minedrift, landbrug
og bilindustrien. Carmo tilbyder kundespecifikke løsninger samt et stort sortiment af
standardkomponenter i PVC og de fleste termoplastiske polymerer. Carmo arbejder aktivt på at
implementere bæredygtige materialer i produktionen, og samtidig har vi stort fokus på cirkulær
økonomi, hvor vi reducerer vores miljømæssige aftryk ved at reducere spild og optimere
genanvendelse i produktionen. Vi investerer løbende i ny teknologi for at bevare konkurrenceevnen,
og vi har i dag en højt automatiseret produktion rustet til fremtidens udfordringer.
Læs mere på www.carmo.dk.

