CNC-Svarvare
Huhnseal AB utvecklar, konstruerar och tillverkar mekaniska axeltätningar i rostfritt stål. Vid Huhnseals
huvudkontor i Landskrona arbetar ca 70 medarbetare och ytterligare 10 medarbetare är anställda i Indien, Kina,
USA och Brasilien. Huhnseal AB grundades 1983 i Landskrona och ingår sedan 2008 i den italienska koncernen
Meccanotecnica Umbra.

På Landskrona-siten, ett par minuters gångväg från Landskrona station, finns produktion,
konstruktions- och utvecklingsavdelning samt marknad- och försäljningsavdelning. Siten har
moderna lokaler och maskinparken uppgraderas kontinuerligt. Landskrona-siten har komplett
produktion med svarvar/ fräs: manuella maskiner samt CNC och fleropmaskiner. Alla detaljer
tillverkas i rostfritt stål. Organisationen präglas av kompetenta och drivna medarbetare som
tar ett stort ansvar för att utföra och utveckla det dagliga arbetet. Vi ser ljust på framtiden och
planerar för fortsatt tillväxt, och söker nu en CNC-svarvare att utöka vårt kvällsskift.
I arbetsuppgifterna ingår att självständigt utföra i huvudsak följande:
• CNC-svarvning
• Ställa och rigga maskinen
• Kontrollmäta
• Programmering
För att lyckas i rollen tror vi att du har minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet samt en
relevant utbildning. Vi värdesätter erfarenhet från att producera en bred produkt-flora med
stor variation och med höga toleranser. Erfarenhet av Fanuc är meriterande.
Som person känner du dig trygg i din yrkesroll och känner en stolthet i att leverera hög
kvalitet samt att vara en del av ett professionellt team. En gedigen och generellt hög
yrkesskicklighet är ett krav då arbetet är mycket självständigt.
Vi erbjuder en trevlig och modern arbetsmiljö, gott kamratskap samt möjligheter att utveckla
sina uppgifter. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse.
Arbetet är förlagt till kvällsskift 13.00-00.00 måndag till torsdag.
För mer information om tjänsten kontakta HR Manager Martin Gruber +46 76-209 70 37
alternativt Team-Leader Fadil Jusufovic +46 418-48 19 92.
För information om Huhnseal AB besök https://www.huhnseal.com.
Vänligen maila din ansökan till job@huhnseal.com. Vi tillämpar löpande urval dock sista
ansökningsdatum 2020-03-01.
Vi ser fram emot din ansökan!
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