Scan People søger faglært
Produktionstekniker til COVI
Precision i Herlev
På vegne af vores kunde, COVI Precision, søger vi en alsidig faglært
Produktionsteknikker til præcisionsarbejde.
OM JOBBET
Virksomheden anvender i stor udstrækning højteknologisk laserteknologi til
udarbejdelse af præcisionsmekaniske emner i metal og plast. Kunderne befinder sig
typisk inden for medico-, elektronik-, og fødevareindustrien.

Har du spørgsmål til
stillingen kan du kontakte
ovenstående på tlf.:

+45 43 31 00 71.

Klik på den grønne knap.
Indtast via linket dine
oplysninger og upload dit
CV. Er du allerede registreret i vores database,
skal du blot logge ind og
tilføje jobkoden 12232 for
at søge jobbet.
OM SCANPEOPLE
ScanPeople er en solid og
dynamisk, danskejet virksomhed i Scanavo gruppen. Vi er yderst servicemindede og kompetente
rådgivere. Vi besidder et
vidtrækkende rekrutteringsnetværk og en
bred erfaring med vikarassistance, search, rekruttering, interim management og outplacement.
Yderligere information
findes på:
www.scanpeople.dk
Følg ScanPeople ApS

Du vil hos COVI Precision få 14 kompetente kollegaer med forskelligartede
baggrunde. De fleste af dine kollegaer er i produktionen - værktøjsmagere,
finmekanikere, maskinarbejdere, smede mm. Med udgangspunkt i dine faglige
kompetencer, vil du modtage oplæring i virksomhedens specialer.
ARBEJDSOPGAVER
Dine arbejdsopgaver vil over tid være mange, du skal være interesseret i at tillærer
dig nye faglige kompetencer, og meget gerne bidrage med egen viden. I
opstartsfasen vil du primært arbejde med bukning af mindre præcisionsemner,
lasersvejsning og løbende vil øvrige teknologier f.eks. laserskæring, lasergravering,
CNC-bearbejdning og manuel bearbejdning blive inddraget. Hertil vil der forekomme
ad-hoc opgaver, spåntage bearbejdning, fremstilling af bukkeværktøjer,
programmering, opstilling og produktion af varierende seriestørrelser.
Robotteknologi er ligeledes implementeret på enkelte opgaver.
På sigt, er der mulighed for at skulle udtænke løsninger, fremstille fixturer og
værktøjer samt opstille på maskiner. Vi ser derfor gerne, at du har en bred viden
inden for industri, tegningsforståelse, mekanik, materialekendskab, måleteknik og ITfærdigheder.
Der er tale om finmekaniske emner til krævende kunder, hvorfor din præcisions- og
kvalitetsforståelse er i højsædet. Produktion og kontrolarbejde kan foregå under
mikroskop, hvorfor god tålmodighed og godt syn er vigtigt. Der produceres lige fra
udviklingsopgaver, prototyper, specialopgaver, serieproduktion til totalløsninger. Du
kan se frem til en stilling, som byder på ansvar og mulighed for at lære nyt. Du skal
være indstillet på fleksibilitet i arbejdsdagene, som kan spænde fra flere forskellige
opgaver i løbet af en dag, til produktionsarbejde over flere dage.
PROFIL
• Du har en relevant teknisk baggrund som værktøjsmager, finmekaniker,
maskinarbejder, industritekniker, maskintekniker, produktionsteknolog
eller tilsvarende.
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Du har ikke nødvendigvis laserkompetencer for at komme i betragtning til
jobbet, men du har gerne interesse for at lære det.
Du har IT-færdigheder på brugerniveau.
Du er flydende i dansk tale såvel som skrift – derudover kan du begå dig på
engelsk.
Du er kreativ, har et godt syn og tager initiativ.
Du er detaljeorienteret – derudover har du sans for kvalitet og
kvalitetssystemer.
Du er vant til at overholde deadlines – og forstår vigtigheden af dette.
Du har lysten til at udvikle dig og tillære nye kompetencer.
Du kan arbejde selvstændigt, og har gode samarbejdsevner.
Du er fleksibel, optimistisk, og proaktiv i dit arbejde samt har ordenssans.

VIRKSOMHEDEN TILBYDER
• Et udfordrende job i en dynamisk og alsidig hverdag og i et arbejdsmiljø,
hvor faglig såvel som personlig udvikling sættes højt.
• Strukturerede arbejdsforhold i henhold til ISO9001:2015 og ISO13485:2016.
• Et job i et rart og uformelt miljø, samt et selvstændigt og varieret job i en
virksomhed med fokus på trivsel, vækst og udvikling.
• Gode arbejdsforhold under ansvar (Medlem af Dansk Industri).
• Lønpakke, der matcher dine kvalifikationer.
• Fremtidige faglige udviklingsmuligheder.
Vi ser frem til at høre fra dig!
OM COVI PRECISION
COVI Precision er en dansk, familieejet virksomhed, der blev startet i 1963. I dag er vi førende, innovativ
og troværdig samarbejdspartner for både store og små virksomheder inden for laserbearbejdning og
præcisionsarbejde i Skandinavien. Vi arbejder efter fire nøgleværdier, Kvalitet, Faglighed, Samarbejde og
Ansvar, og vi sætter en stor ære i at efterleve dem.
COVI Precision viderefører mere end 50 års pionererfaring, og fokuserer på udvikling og produktion af
højteknologiske komponenter til kunder fra blandt andet medicinal-, fødevare-, forsvars-, energi- og
elektronikbranchen.
Udvikling, kvalitet, fleksibilitet og præcision kendetegner COVI Precision.
Læs mere om virksomheden på www.covi.dk
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