DS STÅLKONSTRUKTION SØGER

PRODUKTIONSFORBEREDER TIL PTA-AFDELING

Medarbejderne ApS søger en ny kollega til PTA- afdelingen hos vores kunde DS Stålkonstruktion A/S.
I stillingen vil du sammen med resten af PTA-teamet skulle forberede ordrer til produktionen.
Teamet består af 7 medarbejdere, hvor der sættes fokus på at løfte i flok og komme samlet i mål.
Udvikling og procesoptimering er en vigtig del af hverdagen, hvor du vil være en aktiv medspiller. Nye velbegrundede idéer er
meget velkommen.
Der er et tæt samarbejde i teamet, hvor tonen er fri og der er højt til loftet, hvor der er plads til humor og et godt grin, men med
respekt for hinanden.

Opgaver

Arbejdet består i nesting til de automatiserede maskiner, både til plasmaskæring og save/borecentre. I forberedelsesprocessen
fastlægges endvidere materialebehov og produktionsflow.

En hverdag kan se således ud:

› Ordregennemgang på indkomne ordrer, typisk på mail
› Danne et overblik over, hvilke maskiner der skal produceres på
› Opdeling af ordrer - alt afhængig af type
› Materialevalg – tykkelse og kvalitet af jern
›	Overblik over om produktionsmaterialet er på hylden – ellers tages det med indkøbsafdelingen
› CNC-programmering (der finder oplæring sted)
› Kvalitetssikring og overholdelse af gældende regelsæt
Der finder en grundig oplæring sted, hvor du vil blive bekendt med alle facetter i opgaveløsningen og produktionsforberedelsen.
PTA har et tæt samarbejde med konstruktionsafdelingerne og produktionen og fungerer som bindeled imellem disse.
Indkøbsafdelingen er også en tæt, intern samarbejdspartner.
Der køres LEAN i virksomheden.

Vi forventer at du:
›
›
›
›
›
›
›

Er smed/metalarbejder eller har solid erfaring med metalbranchen
Har kendskab til programmering af CNC-styrede maskiner via cad/cam
Har tegningsforståelse
Du er god til at sætte dig ind i ny viden med ildhu og nysgerrighed
Har god forståelse for produktionsprocesser i almindelighed
Er god til at sætte dig ind i nye processer
Er struktureret og har flair for IT

Vi arbejder i et uformelt miljø, hvor samarbejdet er i fokus og opgaverne er varierede, men strukturerede.
Der er god mulighed for selv at sætte sit fingeraftryk på arbejdsdagen og præge arbejdsgange og processer.

Ansøgning:

Kunne dette job fange din interesse, så tøv ikke med at komme til tasterne. Vi holder løbende samtaler og annoncen nedtages,
når den rette medarbejder er fundet.
Søg stillingen via Medarbejderne ApS’ hjemmeside www.medarbejderne.dk.
Har du spørgsmål vedrørende jobbet, kan du ringe til Chefkonsulent Kirsten Henriksen på telefon 20 90 28 37.
Al henvendelse skal gå gennem Medarbejderne ApS, der står for denne rekruttering.
DS Stålkonstruktion er Danmarks største og førende producent af stålkonstruktioner og konceptløsninger til industri- og landbrugsbyggeri samt sports- og idrætsanlæg.
Selskabet beskæftiger i dag mere end 300 medarbejdere. DS Stålkonstruktion er en dynamisk virksomhed, og vi arbejder konstant på at optimere vores ressourcer og knowhow.
Vores viden og erfaring er samlet i begrebet ”Stærk under overfladen”. Et begreb, der dækker over de kompetencer, der ikke nødvendigvis er synlige, men som alligevel er helt centrale for
produktionen, projektledelsen og montagen af bærende stålkonstruktioner til ethvert formål. Det som er synligt, er DS Stålkonstruktions tyngde. Den understreges bl.a. af en årlig produktion på
mere end 25.000 tons stål, et produktionsareal på mere end 30.000 m² og en stor, topmoderne maskinpark, som kan bearbejde alle pladetykkelser og alle typer af valsede profiler. Virksomheden har til huse i et nyt og moderne domicil i det sydlige Hobro.
Hvis du vil vide mere om virksomheden, så se www.ds-staal.dk.
DS Stålkonstruktion er en del af DS Gruppen.
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