Vi søger en dygtig mekanisk servicetekniker
til servicering af CNC-maskiner
Brænder du for CNC-maskiner og styringer, og kan du se løsningerne på selv de mest komplekse
tekniske udfordringer? Drømmer du om at blive en del af en virksomhed med spændende
arbejdsopgaver og masser af udviklingsmuligheder?
I så fald er jobbet som servicetekniker ved Flextek A/S helt sikkert noget for dig. Her får du nemlig lov
til at arbejde med den nyeste teknologi inden for CNC-maskiner. Du vil komme til at arbejde sammen
med dygtige kollegaer i en af Danmarks største virksomheder inden for levering af CNC-maskiner til
metalindustrien
Stillingen
Du bliver en del af Flexteks serviceafdeling, som
står for installation og servicering af avancerede
CNC-maskiner hos Flexteks kunder. Nogle
eksempler på opgaver, som du vil komme til at
arbejde med er:
• Installation af nye CNC-maskiner
• Servicering af CNC-maskiner
• Gennemføre fejlfinding og afhjælpe
driftsproblemer
• Gennemføre planlagte serviceeftersyn
• Indkøring/optimering af kunders CNC-maskiner
• Programmering.
Du vil i jobbet komme til at arbejde med den nyeste
teknologi, og du vil indgå i et team med nogle af
branchens bedste teknikere.
Dig
Du har sandsynligvis erfaring fra en lignende
stilling eller som CNC-operatør. Du har en
uddannelse som for eksempel industritekniker,
automatiktekniker eller lignende.
Du har udpræget kendskab til CNC-maskiner,
samt en solid indsigt inden for det mekaniske. Du
er som person struktureret og kan selvstændigt
organisere din dag. Du er systematisk og præcis og
stiller høje krav til kvalitet.
Hvor i landet du bor, er underordnet, da vi søger
folk til servicering i hele Danmark. Servicebesøg
hos kunderne planlægges, så du får mindst mulig
køretid.

Om os
Flextek har i 80 år leveret værktøjsmaskiner til den
danske industri og er dansk forhandler for nogle af
branchens absolut førende maskinleverandører.
Vi er 32 dedikerede medarbejdere, som alle går op
i at tilbyde den højeste kvalitet og yde den bedste
service til vores kunder.
Hos Flextek har vi specialiseret os i at levere
smarte produktionsløsninger og tjenester, der
giver øget lønsomhed. Vores vision er, at vi med
vores produkter og kompetencer, skal være med
til at lede udviklingen for fremtidig produktion i
Danmark.
Ansøgning
Ansøgning og CV sendes til Martin Ravn på
mra@flextek.com
Vi gennemgår løbende ansøgninger
Kontakt for yderligere oplysninger
Martin Ravn
Service Manager
Mail: mra@flextek.com
Mobil: +45 51302072

Hvad kan vi tilbyde?
Som ansat i Flextek, kan vi blandt andet tilbyde dig
en attraktiv løn samt pension. Du vil få mulighed
for at arbejde med nogle af de stærkeste brands
i branchen, og som servicetekniker vil du få din
egen servicefirmabil. Vi vil desuden tilbyde dig
kurser og andre uddannelsesmuligheder, så du
altid har mulighed for at være opdateret med viden
om den nyeste teknologi.
Vi glæder os til at byde dig velkommen i Flextek!
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