Vi söker nya medarbetare inom svarvning och fräsning i CNC-styrda maskiner.
Telgelego är ett legoföretag med inriktning mot skärande bearbetning och arbetar mot
segmentet industriservice.
Vårt engagemang och breda kompetens gör att vi alltid ser möjligheterna att hjälpa våra kunder
med de flesta typer av skärande bearbetning.
ARBETSBESKRIVNING
Arbetet som operatör innebär att du kommer utföra svarvning eller fräsning i moderna
CNC-styrda maskiner. Produkterna består av nya och återkommande detaljer i små serier.
I rollen ingår programmering enligt kundens ritningsunderlag samt kvalitetssäkring av utfört
arbete.
Arbetet är förlagt på dagtid.
DIN BAKGRUND
Vi ser att du har minst fem års arbetslivserfarenhet som CNC-operatör där du arbetat med
ritningsläsning, programmering, optimering av skärdata.
MERITERANDE






Om du har jobbat i HAAS maskiner
Om du har jobbat OKUMA maskiner
CAM programmering, EDGECAM
Truckutbildning
Säkra lyftutbildning

DINA EGENSKAPER
För att lyckas och trivas i rollen så tror vi att du är en noggrann problemlösare. Du är motiverande
i ditt arbetssätt och delger dina kunskaper till dina kollegor på ett prestigelöst sätt.






har viljan att utvecklas och vara en god ambassadör för Telgelego.
är ansvarsfull har god känsla för detaljer.
har gott ordningssinne.
är strukturerad och noggrann då arbetet innehåller flera, ibland komplicerade,
moment.
innehar god initiativförmåga.

Telgelego AB
Sydhamnsvägen 48
151 38 Södertälje

Tjänsten är en direktrekrytering med en provanställning som kommer övergå i en
tillsvidareanställning på Telgelego AB efter sex månader om allt fungerar.
Tillsättning sker efter överenskommelse.
Vi tillämpar löpande urval, så skicka gärna din ansökan redan idag!
Sista ansökningsdag är 2021-06-30. Tjänsten komma att tillsättas före sista ansökningsdag.

Ansökan skickas till: jens@telgelogo.se

Vid frågor kring denna tjänst, vänligen kontakta Jens Håkanson på 08-550 193 62.

Kontaktperson
Telefon
E-post
Område
Yrkesroll
Typ av anställning

Jens Håkanson
08-550 193 62
jens@telgelego.se
Södertälje
CNC-Operatör
Heltid, Tillsvidareanställning

Sista ansökningsdag

30 Juni 2021

Läs mer om oss på www.telgelego.se

Telgelego AB
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