CNC‐OPERATÖR/KARUSELLSVARVARE TILL
BRÖDERNA CARLSSON AB
ARBETSUPPGIFTER / INFORMATION OM UPPDRAGET
Bröderna Carlsson AB söker nu en person som i skift skall jobba i huvudsak med karusellsvarvning men kan variera
beroende på orderläge.
 Du kommer jobba uteslutande i styrsystem Fanuc och våra övriga system är Heidenhein och Okuma.
 Verktygsinställning samt programmering sker av operatör i maskin och vissa program nc‐bereds i camsystem
av vår nc‐beredare samt att på egen hand riggar detaljer.
 Du är noggrann, kan ritningsläsning och mätning.
 Medveten om den kvalitet vi står för.
Vårt affärssystem är Monitor där du sköter rapportering av antal och tider.
Tjänsten är heltids tillsvidareanställning dagtid och du kommer att jobba mot ett ständigt kvällsskift. Tjänsten är i
Motala där du jobbar tillsammans i team med övriga.

DET ÄR MERITERANDE OM DU
Som person har du ett naturligt driv och stor personlig mognad. Vi söker dig som vill bli en del av ett team, vilket
ställer krav på god samarbetsförmåga. I ditt arbete kommer du att bolla olika lösningar och arbeta självständigt men
med stöd från övrig organisation, vi söker därför dig som är problemlösande och strukturerad.

VI SÖKER DIG SOM
* Har exempelvis en teknisk, industriteknisk utbildning alternativt jobbat inom branschen
* Gärna har erfarenhet av form, läge och ritningsläsning
* Gärna har god datavana
* Talar och skriver svenska samt att även att engelska används i tjänsten
Ovanstående önskemål är inga krav men meriterande. Utbildning ges i de fall det behövs.
ÖVRIG INFORMATION
* Sök tjänsten genom att skicka mail till jobb@brodernacarlssonab.se
Vi går igenom urvalet och anställning kommer att ske löpande. Annonsen tas bort när tjänsten är tillsatt.

INFORMATION OM FÖRETAGET
Bröderna Carlsson AB är ett familjeföretag i tredje generation och ligger i Motala med 20 anställda. Vi håller
uteslutande på med legotillverkning inom skärande bearbetning samt formverktyg för plastindustrin med tillhörande
service samt montage av tillverkade detaljer i de fall kund önskar det.
Vi svarvar, fräser tråd‐ och sänkgnistar detaljer för olika industrier i många olika material och komplexitet.
I dagsläget är vi certifierade med ISO9001, ISO14001 och OHSAS18001 och har även inlett arbetet med att certifiera
oss för AS/EN9100 för flygande produkter där vi ser en framtid för företaget.
Våra kunder finns inom energiframställning, processindustrin, maskintillverkare samt Aerospace. Vi är inne i en
mycket expansiv fas och söker därför flertalet medarbetare till olika befattningar.

