Elos Medtech is a leading development and strategic production partner within medical technology. The Group runs operations in three business areas Dental, Orthopedics and Life Science. Elos Medtech has extensive expertise and specializes in development and design, along with contract
manufacturing of medical devices, such as implants and instruments. Customers are medical technology companies operating internationally. The
operations are conducted at facilities in Sweden, Denmark, China and the US and the headquarter is located in Gothenburg, Sweden. Elos Medtech
employs more than 550 people worldwide and generates revenue that exceeds MSEK 700. Elos Medtech has been traded on NASDAQ Stockholm AB
since 1989.

Vil du være en del af en succesfuld virksomhed
Vi tilbyder job i en succesrig virksomhed, som længe har haft vokseværk, og søger flere finmekaniker,
maskinarbejder og industritekniker til daghold eller aftenhold.
Drejeafdelingen/Fræseafdelingen
Maskinpakken består af 35 CNC-styret drejemaskiner + 3 fræsemaskiner. Medarbejdere er fordelt i
mindre grupper, som arbejder fast daghold eller aftenhold, og har ansvaret for løbende måling og data
opsamling i produktionssystemet Q-das, som sikrer at produktionerne efterfølgende kan frigives af
vores QC -afdeling.
Dit job
Du vil, i samarbejde med dine kollegaer på dag/aften eller natholdet, skulle varetage opstilling og
overvågning af dreje + fræsemaskiner og sikre, at produktionen forløber uden problemer.
Dine hovedopgaver vil bestå af:
• Opstilling eller overvågning og justering af CNC-styrede maskiner
• Sikre fortløbende produktion samt hurtig problemløsning, når behovet opstår
• Systematisk værktøjsskift
• Opmåling af produkter på traditionelt måleudstyr samt på Keyence, Zeiss og Nexiv
målemaskiner
• Registrering af måledata i produktionssystemet Q-Das
Arbejdstiden er på daghold med flekstidsordning
Mandag-onsdag
kl. 7.00 - 15.00
Torsdag-fredag
kl. 7.00 - 14.45
Arbejdstiden på aftenholdet er mandag-torsdag kl. 14.00-23.00 med flekstidsordning.
Dine kvalifikationer
• Finmekaniker, industrioperatør eller anden uddannelse inden for metalfaget
• Industritekniker eller lign. med kendskab inden for metalfaget
• Har arbejdet indenfor metalbranchen
• Erfaring med brug af CNC-maskiner er en fordel
• Erfaring med manuelt måleudstyr er en fordel
Som person forventer vi, at du er ansvarsbevidst, systematisk, proaktiv og har kvalitetssans. Du er
fleksibel og trives i et dynamisk, forandringsorienteret og uformelt miljø. Du kan arbejde selvstændigt,
men forstår samtidig vigtigheden af at være et ansvarligt medlem af et team.
Vi tilbyder
Udover nogle supergode nære kolleger og en spændende stilling samt et gageniveau, der afspejler dine
kvalifikationer, bliver du en del af et firma, der prioriterer gode arbejdsbetingelser for sine medarbejdere.
Derfor tilbydes blandt andet målrettede kurser/efteruddannelse, pensionsordning, kantine- og
frugtordning, sundhedsforsikring, massage samt et veludstyret motionslokale.
Såfremt du ønsker yderligere information om stillingen eller om os, er du velkommen til enten at kigge
på vores hjemmeside www.elosmedtech.com eller til at kontakte afdelingsleder Klaus Porsgaard via email: klaus.porsgaard@elosmedtech.com
Send din ansøgning og CV via linket nedenfor.

