Vojens, 22 April 2022

M O N T AG E M E D AR B E J D E R E S Ø G E S

Converdan i Vojens vokser – vil du med på rejsen?
Lige nu søger vi flere montagemedarbejdere til produktion af elektriske produkter til den grønne omstilling.
Du vil få en bred oplæring i alle aspekter i forbindelse med montage af vores elektriske produkter. Arbejdet foregår i en
teambaseret organisation, hvor det enkelte team selv varetager daglige opgaver i forbindelse med produktionsopgaverne.
Dine fremtidige arbejdsopgaver

Vi tilbyder

Montering af elektroniske produkter, større og mindre serier
på montagepladser eller montagelinjer.
Funktionsteste færdigproducerede produkter.
Kontrollere og slutpakke produkter.
Op kitning af varer til nye produktionsjob

Du bliver en del af et dygtigt team med et godt
arbejdsmiljø og en uformel omgangstone. Både
i dine tætte relationer og overalt i virksomheden har vi et godt kollegialt fællesskab.
Som nyansat vil du nyde godt af et unikt introduktionsprogram, som klæder dig på til at
tackle dine nye faglige udfordringer.

Vi forventer at du
Er kvalitetsbevidst, sætter en ære i faglig stolthed og går op i
at løse opgaverne selvstændigt.
Har interesse for arbejdet med montage af elektriske produkter.
Kan arbejde struktureret og følge digitale
montagevejledninger og instruktioner.
Har forståelse for IT-systemer på brugerniveau.
Går til nye opgaver med engagement og godt humør.
Din baggrund kunne være
Ufaglært eller faglært med erfaring indenfor produktion
og produktmontage.
Erfaring fra fremstillingsindustrien, med opgaver vedrørende mekanisk eller elektrisk montage.

Du vil i det daglige opleve stor frihed under ansvar til at løse dine opgaver, hvor hverdagen vil
være præget af dynamik med plads til at udvikle dine personlige og faglige kompetencer.

Ansøgning
Mail din ansøgning til job@converdan.com
Du er velkommen til at kontakte Arne Pedersen
på telefon 32672436 for yderlig information om
stillingen.

Processen
Vi vurderer løbende på indkomne ansøgninger
og afholder løbende samtaler.

Vi glæder os til at høre fra dig.

JOIN US AND ELECTRIFY THE FUTURE
converdan.com

