Ekets Mekaniska och Uppåkra Mekaniska har sedan starten utvecklats till några av norra Europas mest
kvalificerade företag inom avancerad skärande bearbetning. Med totalt ca 370 medarbetare och 60 MEUR i
årlig omsättning förser vi våra kunder i hela världen med avancerade produkter. Vi är en komplett leverantör
som erbjuder robotsvetsning, precisionsslipning, induktionshärdning och montering. Våra
produktionsenheter har över 160 CNC maskiner i högeffektiva produktionsceller. Vi har fabriker i Skillingaryd
och Eket.
Verkstadspersonal till Ekets.
Ekets Mekaniska är inne i ett expansivt skede och vi söker just nu personal till vår enhet med 150 anställda i
Eket i Skåne.
De kategorier av personal vi söker är CNC-operatörer, slipare, montörer och gradare.
Vi söker i första hand dig som har tidigare erfarenhet av verkstadsarbete och som kan tänka dig en framtid
inom industrin. Har du inte någon erfarenhet av verkstadsarbete värdesätter vi dina personliga egenskaper och
din vilja att jobba hos oss.
Det finns stora möjligheter att utvecklas inom arbetet och att få jobba på olika avdelningar!
När det gäller jobbet som CNC-operatör krävs att du har jobbat som CNC-operatör och självständigt riggat och
kört CNC-maskiner. Det är inom svarv vi har behov just nu men vi har även fräs-maskiner.
Gemensamt för alla tjänster är att du har lätt för att lära och att du är arbetsvillig och nogrann. Du ska vara lätt
att samarbeta med och ha ett gott ordningssinne!
Placeringsort är Eket. Vi tillämpar i huvudsak dagtids- och kvällsarbete. Eventuellt kan vi erbjuda natt- och helgarbete. Tillträde sker efter överenskommelse och vi tillämpar löpande urval.
Kollektivavtal finns. Vi sätter stort värde på dina personliga egenskaper.
Hur söker jag?
Maila omgående din ansökan innehållande CV och personligt brev till peter.rozijan@ekets.se. Sista dag för
ansökan är 2018-10-31.
Frågor rörande tjänsterna ställs till Peter Rozijan, tfn 0435 57003

Vi ser fram emot din ansökan!

