
 
 

 
    

 
                                                                                                  

   

 

  

 

Kantpresseoperatør 
til dagskift  

 
Aluwind producerer komponenter i aluminium og stål 
til montering i vindmøller, såsom platforme, trapper, 
afskærmninger, og leverer både til danske og 
udenlandske kunder. Vi oplever en positiv udvikling 
og søger derfor ny operatør til dagskift. 
 
Du har en faglig baggrund og en solid erfaring med 
betjening af en kantpresse. Du er fortrolig med 
tegningslæsning og anvender gerne IT i dine daglige 
arbejdsfunktioner. Det er vigtigt, at du kan tale og 
læse engelsk eller dansk på et rimeligt niveau.  
 
Som person er du dedikeret og sætter en ære i at 
levere et godt stykke arbejde af høj kvalitet med fokus 
på overholdelse af mål og specifikationer. 
 
Du kender vigtigheden af, at leveringsterminer 
overholdes, og har en fleksibel og serviceminded 
indstilling. Det falder dig naturligt at tage ansvar for 
opgaver, maskiner og samarbejdet med dine 
kolleger, så du bidrager til et jævnt flow i 
produktionen. 
 
 
 
 
 

Du tilbydes et job med velordnede arbejdsforhold og 
et godt arbejdsmiljø i lyse, venlige og moderne 
omgivelser. Virksomheden har en klar vækststrategi 
og holder fokus på løbende udvikling og optimering, 
ligesom vi vægter god personalepleje. Ansættelsen 
vil være på fuld tid og i henhold til Industriens 
Overenskomst. 
 
Vores værdisæt ”vi forstår kunden, viser holdånd, 
finder bedre løsninger og præsterer” danner grundlag 
for beslutninger og adfærd. 
 
Har du lyst til en af disse udfordringer, så send din 
ansøgning snarest muligt og senest den 28.02.2018 
til: 

HR@aluwind.com 
 

Spørgsmål til stilling og opgaver kan stiles til Bo 
Nørgaard Nielsen enten pr. mail bon@aluwind.com 
eller pr. telefon 25 44 96 04. 
 
Til orientering behandler vi de modtagne ansøgninger 
løbende og besætter stillingerne, efterhånden som vi 
finder de rette kandidater. 

 
 
 

Aluwind er førende inden for produktion og udvikling af mekaniske løsninger samt logistikløsninger til kunder i 
vindmølleindustrien - onshore som offshore - og har datterselskaber i USA, Kina og Polen. I kraft af vores stærke tekniske 
kompetencer og specifikke know-how samt vores konstante fokus på fleksibilitet og kvalitet er vi en professionel og pålidelig 
samarbejdspartner. Vi har base i Ringe på Fyn og råder over en moderne maskinpark. Vi har en klar vækststrategi med afsæt 
i fortløbende udvikling af medarbejdernes kompetencer og nye koncepter samt en kontinuerlig optimering af processer og 
forretningsgange. Vi er et datterselskab i Alumeco-koncernen, som er en særdeles velkonsolideret, international danskejet 
koncern.  

 
Besøg gerne vor hjemmeside www.aluwind.com for yderligere information. 
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