Måleoperatør
Er du vores nye måleoperatør som har øje for detaljen?
Rynkeby Maskinfabrik har specialiseret sig indenfor kompetencekrævende spåntagning med store krav til præcision
og dokumentation. Til vores måleafdeling søger vi nu en måleoperatør.
Er du uddannet industritekniker eller måske værktøjsmager og har du øje for detaljen og sætter en ære i høj kvalitet,
så har vi et spændende og udviklende job som måleoperatør i vores måleafdeling. Du bliver en vigtig spiller i vores
måleteam, hvor kollegaerne i produktionen løbende skal serviceres med opmåling af emner, ligesom vores slutkontrol
består af opmåling inden vask og forsendelse.
Som person skal du have øje for detaljen, arbejde selvstændigt og gennemskue til tider komplekse tegninger.
Ligeledes skal du have gode kommunikationsevner, da du skal begå dig i produktionen både som den støttende men
også opfølgende kollega, så det sikres at kvalitetsniveauet løbende udvikles.
I jobbet skal du:
•
•
•
•
•

gennemføre 3D opmåling af diverse emner fra produktionen
udfylde målerapporter til vores egen produktion og kunder
supportere produktionen omkring målemetoder, valg af måleværktøj mv.
Indsamle og håndterer måleværktøj til kalibrering
evt. på sigt udarbejde måleprogrammer til målemaskinerne

Vi forventer, at du:
•
•
•
•

er faglært indenfor spåntagning (maskinarbejder, værktøjsmager, industriteknikker) og med flere års erfaring
gerne har erfaring med 3D opmåling, vi har 4 Wenzel målemaskiner
kan læse og gennemskue komplekse tegninger, herunder kendskab til GPS målsætning
har erfaring med gængse IT-programmer

Som person er du:
•
•
•
•

kvalitetsbevidst, struktureret og omhyggelig
vedholdende, samtidig med at du bevarer roen og overblikket
god til at give/modtage konstruktiv feedback
humørfyldt og har let til smil

Der sættes naturligvis tid af til grundig oplæring i systemer og produkter samt træning heri.
Hvis du kan se dig selv i rollen som måleoperatør hos Rynkeby Maskinfabrik A/S, så tilbyder vi en fantastisk
arbejdsplads, gode kolleger og spændende udfordringer. Vi glæder os til at hører fra dig.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte fabrikschef Morten Rasmussen, 29 66 35 21 –
mr@ryma.dk
Ansøgninger sendes til mr@ryma.dk mærket ”Måleoperatør” – løbende samtaler og opstart asap.

