
Industritekniker til Thor

Er bearbejdning i høj kvalitet din hjemmebane, så læs med 
her!

Har du erfaring med CNC-drejning/fræsning, så er det dig, vi 
søger.

Om jobbet

I dit daglige arbejde skal du medvirke til at sikre Thors høje 
kvalitet på vores bearbejdede komponenter i samarbejde 
med vores team af dygtige kollegaer i maskingruppen. I 
perioder kan deltagelse i mekanisk maskinmontage i marken 
såvel som forefaldende opgaver forekomme. Vi arbejder 
med missionskritiske løsninger, så du er på alle måder 
pligtopfyldende og kvalitetsbevidst. 

Solid erfaring og kvalitetsbevidsthed

Det er vigtigt, du er har en dokumenteret håndværksmæssig 
baggrund som industritekniker, og du har:

 > solid forståelse for tegninger, tolerancer, mekanik og 
materialer

 > erfaring med drejning og fræsning på CNC-styrede 
maskiner

 > udpræget ordenssans og vægter sikkerhed højt.

Vi lægger særlig vægt på, at du er klar til løbende at 
videreuddanne dig til at blive en dygtig maskinbygger.

Selvstændighed og samarbejde er i højsædet

Du skal både være selvkørende og også vant til at arbejde i 
og med selvstyrende grupper, ligesom du

 > arbejder effektivt og leverer med høj kvalitet til aftalt tid

 > samarbejder godt i et team og kan sparre på tværs af 
faggrænser

 > bidrager med dit gode humør, er mødestabil og loyal.

Hos Thor arbejder vi efter Thors Vej.  
Den kan du læse mere om på vores hjemmeside.

Industritekniker  
til Thor
På hjemmebane med  
bearbejdning og kvalitet

Hvorfor jeg søger jobbet

Jeg har stor interesse for at arbejde 
med missionskritiske maskiner og 
løsninger, og jeg bliver motiveret af, at 
jeg hos jer løbende har muligheder for 
at efteruddanne mig og blive en god 
maskinbygger hos jer i Thor.

Hvad jeg kan tilbyde Thor fagligt

Efter grundig gennemgang af jeres stillingsopslag og jeres 
hjemmeside tilbyder jeg:

 > kendskab til maskinopbygning, elektroniske styringsbokse 
samt kabelføring

 > flere års erfaring med drejning og fræsning på CNC-
styrede maskiner

 > relevant baggrund og uddannelse som industritekniker

 > erfaring med opbygning og vedligeholdelse af maskiner 
og maskinlinjer

 > erfaring med rejsearbejde i forbindelse med opstilling og 
indkøring af maskiner.

Hvad jeg kan tilbyde Thor personligt

Jeg har stor lyst til at blive en god maskinbygger hos 
jer i Thor. Som person er jeg selvkørende og udpræget 
ordensmenneske og klar til Thors Vej, da jeg netop vægter 
teambaseret opgaveløsning meget højt. I min fritid dyrker 
jeg fiskeri og fodbold. Det giver god energi, og den tager jeg 
med på job hos jer i Thor.

Jeg håber vi høres ved i nær fremtid!

Med venlig hilsen

Anders Andersen
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