Værksteds M/K med teknisk snilde
Er du proaktiv og teknisk velfunderet og har en passion for elektronik,
teknik og mekanik? Ser du dig selv i en international virksomhed i
udvikling og med fokus på automation? Så har vi jobbet til dig!
Dine primære ansvarsområder
Vi søger en ny værksteds M/K, der kan sikre, at vi altid er klar til at levere den bedste kvalitet til vores kunder. Du får en central
rolle i at produktionen har alle muligheder for at fungere bedst muligt. Som vores nye værksteds M/K er det dig, der hjælper,
når der skal svejses, udvikle nye hjælpeværktøjer, ligesom du ikke går af vejen for at flytte rundt på møbler, hvis det er det, der
er på ”To-do – listen.” Du bliver en vigtig del af vores produktions set-up og en del af et godt arbejdsmiljø, med gode engagerede
kolleger. Til gengæld tilbyder vi et spændende og krævende job i en international virksomhed.
Dine arbejdsopgaver omfatter bl.a.:
•
Medvirke til at sikre at produktionen kører og har de nødvendige og bedste værktøjer – også hvis du selv skal udvikle
dem.
•
Sikre service og vedligehold af hele vores fabrik i Horsens.
Dine faglige kvalifikationer omfatter bl.a.:
•
En håndværksmæssig baggrund som enten: faglært maskinarbejder, værktøjsmager, industritekniker eller lignende
relevant uddannelse
•
Erfaring fra tilsvarende størrelse produktion, gerne fra EMS branchen
•
Erfaring med forebyggende vedligeholdelse og sikkerhed.
•
Bred viden om produktion af elektronik og mekaniske produkter.
•
Erfaring med Fræser, svejsning og brug af drejebænk
Som person, ligger vi vægt på at du…
•
Kan håndtere mange samtidige opgaver uden at tabe overblikket.
•
Kan arbejde selvstændigt, men også fungere godt i et team.
•
Er struktureret og serviceminded.
•
Arbejder stabilt, vedholdende og er god til at kommunikere med alle.
•
har et godt humør og en god ordenssans.
•
Sidst men ikke mindst, så skal du være mødestabil
Hvordan ansøger du?
Hvis du synes det lyder spændende og matcher dine kvalifikationer, så send os din ansøgning hurtigst muligt på
hr@bbelectronics.dk. Der afholdes interviews løbende og stillingen vil blive besat når den rette kandidat er fundet.
Hvis du har lyst til at vide mere om os er du velkommen til at gå ind på vores hjemmeside www.bbelectronics.dk eller kontakte
HR Manager Ditte Finsen på mobil: 7625 1006. Hvis du vil høre mere om stillingen kontakt Tommy Hagedorn på mobil: 2526
7000.
BB Electronics A/S
Founded in 1975, today BB Electronics is one of Scandinavia’s leading service companies in the field of electronics production and
aims to be a leader in automation and logistics, as well as innovative communicative and commercial solutions. The company’s
services are used in a wide range of industries, including telecommunications, IT, medical technology, industry, transport, etc.
The company has a significant market position in Denmark within both order and series production and exports a substantial share
to the Northern European market, in addition to selling locally in China to Western-based companies which also have branches
there.
BB Electronics currently employs approximately 110 employees in Horsens and 440 in China. The Suzhou branch handles a mix of
production and organization-wide administrative tasks, while the Horsens office primarily manages the sales, logistics and
production departments. Recently BB acquired a factory in Czech Republic with additional 130 employees.

