Er du en af vores nye Makaniske Montører?
Har du lyst til at arbejde innovativt med robot- og
automationsløsninger? og trives du i et pulserende arbejdsliv?
C&H System A/S har siden 1968 produceret mere end 500 komplette
specialfremstillede industrimaskiner til brug indenfor pakkeløsninger og
materielhåndtering, som kombineres med den nyeste teknologi - herunder
robotteknologi.
Så bliv en del af CH System, hvor du:
• Arbejder hands-on med installation af projekter i hele verden.
• Løser dine primære opgaver i samarbejde med kollegaer rundt på vores
tre forskellige lokationer i Næstved.
• Får et udviklende arbejdsmiljø sammen med mange andre dygtige og
engagerede kollegaer og afggrupper, hvor alle løfter i flok.
• Får en dynamisk arbejdsplads, hvor to projekter sjældent er ens.

Som en del af CH får du derudover:

Vi hører under Industriens overenskomst og du får gode lønforhold, rig
mulighed for at efteruddanne dig, sundhedssikring og mulighed for
kantineordning.

Helt konkret inkluderer dine opgaver
•
•
•
•
•
•
•
•

Samling af maskiner og maskindele
Følge montagevejledninger og instruktioner
Opstilling af maskiner, både på fabrikkel og hos slutkunder
Supervision af lokale ressourcer
Følge tidsplan for opgaverne
Melde fremdrift og forskydninger til projektlederen
Uddanne lokale vedligeholdelsesfolk
Bestilling af installationsmaterialer og andre forbrugsmaterialer (hos
indkøb)
• Udfylde kvalitets- og overdragelsesdokumenter

Hvem er du, som person?

• Du har evnerne til at etablere, udvikle og fastholde relationer til andre
mennesker
• Kan arbejde i teams, såvel som selvstændigt
• Forstår og evner at arbejde i en procesorienteret organisation
• Arbejder struktureret og systematisk
• Respekterer andres meninger og er åben overfor forandringer
• Evner at formidle information

Dine kvalifikationer

• Relevant mekanisk uddannelse fx klejnsmed, mekaniker eller
maskinarbejder.
• Gerne 3 års erhvervserfaring, men er ikke et krav
• Erfaring med opsætning af maskiner og anlæg samt mekanisk- og
elektrisk fejlsøgning er en fordel, men ikke et krav - vi lærer gerne op.
• Maskinforståelse
• Flydende dansk i skrift og tale
• Solide engelskkundskaber, både i skrift og tale

Sådan søger du

Stillingen ønskes besat snarest muligt, så send din ansøgning, CV og
samtykkeerklæring til job@chsystem.dk, hurtigst muligt og mærk mailen
med ”mekanisk montør”.
Hvis du har spørgsmål til jobbet er du velkommen til at kontakte Lars Pøhl
på lp@chsystem.dk
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