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Medarbejder til afgratning og pakning
– søges til vores efterproces

Formkons prototypeløsninger hitter hos kun-
derne og vi har forrygende travlt. 

Derfor søger vi en kollega, til vores afdeling Ef-
terprocesser, der skal følge de CNC-bearbejdede 
emner det sidste stykke ud af døren.

Vores løsninger er blandt de bedste på marke-
det og har stor opmærksomhed fra kunderne. 
For den rette kandidat er der derfor tale om et 
udfordrende job med udviklingsmuligheder, stor 
frihed og mange ansvarsområder.

Opgaverne

• Afgratning og finish på CNC-bearbejdede  
 emner.
• Vask og rens
• Pakning og forsendelse
• Varemodtagelse og klargøring til produktion.

Fordelene

• Vi tilbyder stor frihed og udstrakte udviklings- 
 muligheder
• Løn og pensionsordning efter dine kvalifika- 
 tioner
• Kolleger, der er nogle af de dygtigste i landet  
 inden for deres felt
• Godt arbejdsklima og fri omgangstone

Dine stærke sider

Afgratning og finish er sidste operation inden 
afsendelse til kunden. Det er derfor vigtigt at 
du, ligesom dine kollegaer, er selvstændig og 
kritisk omkring kvaliteten af det vi leverer.

Desuden:

• har du en relevant uddannelse indenfor metal  
 eller har en dokumenterbar erfaring indenfor  
 lignende processer.
• har du lyst til at gøre en forskel og byder ind  
 hvor dine kompetencer kan gøre en  
 forskel.
• er din grundholdning positiv og du ser  
 udfordringer, som en mulighed for at kunne  
 skabe forbedringer.

Formkon fremstiller prototyper samt specialdele og fokuserer primært på materialerne aluminium, magnesium og zink.

Ved brug af de traditionelle støbemetoder trykstøbning og gipsstøbning, samt de nyeste teknologier inden for CNC bearbejdning og 3D print, frem-
stiller vi med stolthed komponenterne til fremtidens produkter. Det har vi gjort siden 1985, hvor professionel rådgivning, hurtige leveringstider samt 
kompromisløs kvalitet er grundstenene i vores virksomhed. Vi råder over 50 kompetente medarbejdere, som med unik erfaring og knowhow, bærer 
dig trygt igennem processen.

Er du interesseret?

Send din ansøgning og CV  
til os hurtigst muligt på:  
mtl@formkon.dk

Vi behandler alle ansøgninger fortroligt. 

Har du spørgsmål til stillingen – kontakt 
Martin Løgsted på 9614 2945.  

Yderligere information om Formkon  
kan findes på hjemmesiden.


