
Fejlfinding på akutte nedbræk på spåntagende maskiner.
Årlige eftersyn.
Opstilling og indkøring af nye maskiner.
Kendskab/erfaring med 3-aksede og 5-aksede fræsere.
Kendskab/erfaring med Fanuc og Heidenhain styringer.

I stillingen er der altså både mulighed for at blive dagens helt,
når den røde lampe blinker - men også for at være den der
tænker fremad og sørger for det gode vedligehold, som er med
til at sikre driften hos vores kunder. Samtidig er der også
mulighed for, at få fingrene i noget af det allernyeste udstyr i
branchen og rådgive kunderne om fx nyinvesteringer.

LFC Maskinteknik hører hjemme i nordjyske Aars, men har
kunder over hele landet. I denne stilling vil du køre ud fra din
egen bopæl, primært til vores jyske kunder.

Gode kollegaer, der gerne vil lære fra sig.
Et godt arbejdsmiljø med højt til loftet.
Et alsidigt job, hvor to dage sjældent er ens.
En god og solid pensionsordning.
Løn efter kvalifikationer.

Kan du lide at få tingene til at virke og har du teknisk snilde? 
Til vores team af dygtige serviceteknikere søger vi en kollega som både har det kølige overblik når der
er nedbrud, men også har sans for det gode vedligehold og den gode kontakt med kunden.

DINE KVALIFIKATIONER

SERVICETEKNIKER TIL
SPÅNTAGENDE MASKINER

DINE OPGAVER VI TILBYDER

INTERESSERET?

Synes du, at ovennævnte udfordringer og muligheder passer til dig, så send en mail med din ansøgning til
lfc@lfcm.dk  
Din ansøgning vil selvfølgelig blive behandlet fortroligt. 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Indehaver Lars Fyllgraf Christensen på tlf. 40622020

Du har en relevant faglig uddannelse, som fx industritekniker, automatiktekniker eller lignende.

Vi sørger for, at du får en grundig introduktion og oplæring – også ude hos kunder, sammen med dine kollegaer. Vi går op i at
holde vores viden holdes ajour med hinanden og sørger løbende for kurser i de forskellige produkter.
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