
INMETAL SØGER 
KANTBUKKER
INMETAL  - HEDENSTED SØGER CNC KANTBUKKE-
OPERATØRER DAGHOLD & FORSKUDT TID 
InMetal tilbyder et job med mulighed for faglig og personlig 
udvikling - et uformelt miljø med højt fagligt niveau.
Løn efter kvalifikationer samt pension og sundhedsforsikring

DIN BAGGRUND
Din profil: Vi leder efter dig, der er faglært eller ufaglært til 
betjening af CNC-styret Amada kantbukker. Vigtigst er, at du 
har solid erfaring med kantbukker, herunder programmering, 
opstilling, indkøring og produktion. Du har god tegnings-
forståelse og erfaring med måleteknik. Du bliver ansvarlig 
for at foretage løbende kvalitetskontrol samt gennemføre 
procesoptimeringer. Du kommer til at indgå i et velfungeren-
de team. 

Du er ansvarsbevidst og arbejder selvstændigt, struktureret 
og sætter en ære i at gøre en forskel. Der er stor variation 
i opgaverne, og det er derfor vigtigt, at du er imødekom-
mende, fleksibel og får energi af en hverdag, der er travl, 
udfordrende og absolut aldrig kedelig. 

• Ansvarsbevidst
• Struktureret
• Kvalitetsbevidst
• Mødestabil
• Truckkort

OM InMetal
InMetal A/S er underleverandør indenfor jern- og metalin-
dustrien til bl.a. energi- og miljøsektoren, bygge- og an-
lægssektoren, maskinproducenter, transport og logistik. Vi 
råder over en avanceret maskinpark med specialer i laser-
skæring, kantbukning og robotsvejsning. Vi beskæftiger ca. 
30 medarbejdere og knap 6000m2 under tag i lokalerne nær 
E45-motorvejen ved Hedensted. Du kan finde yderligere 
information på www.InMetal.dk. 

InMetal a/s  ∙ Mimersvej 9 ∙  8724 hedensted ∙ inmetal.dk



INMETAL SØGER 
LASER OPERATØR
INMETAL  -  HEDENSTED SØGER LASER-
OPERATØR FORSKUDT TID 
InMetal tilbyder et  job med mulighed for faglig og personlig 
udvikling  i et uformelt miljø med højt fagligt niveau. Du får 
løn efter kvalifikationer  samt pension og sundhedsforsikring. 

DIN BAGGRUND
Vi leder efter dig, der har brancheerfaring og lyst til en spæn-
dende hverdag med stor variation i opgaverne. Du vil indgå 
i et velfungerende team på 5 personer, hvor de primære 
opgaver vil være pladelaserskæring. Vigtigst er at du har er-
faring med laserskæring og meget gerne skæring med fiber, 
herunder opstilling, indkøring og produktion. 
Du er ansvarsbevidst og arbejder selvstændigt, struktureret 
og sætter en ære i at gøre en forskel. Der er stor variation 
i opgaverne, og det er derfor vigtigt, at du er imødekom-
mende, fleksibel og får energi af en hverdag, der ikke altid er 
ens. 

Du har god tegningsforståelse og erfaring med måleteknik. 
Du bliver ansvarlig for at foretage løbende kvalitetskontrol 
samt deltagelse i procesoptimeringer. Du vil primær beskæft-
ige dig med vores 12kw Eagel fiberlaser og 3 stk. Amada 4kw 
Co2 laser. I travle perioder, skal det forventes at dine opgaver 
også består af forefaldende arbejde i en af InMetals øvrige 
afdelinger. 

• Ansvarsbevidst og struktureret 
• Dansk i skrift og tale
• Kvalitetsbevidst
• Mødestabil
• Truckkort

OM InMetal
InMetal A/S er underleverandør indenfor jern- og metalin-
dustrien til bl.a. energi- og miljøsektoren, bygge- og an-
lægssektoren, maskinproducenter, transport og logistik. Vi 
råder over en avanceret maskinpark med specialer i laser-
skæring, kantbukning og robotsvejsning. Vi beskæftiger ca. 
30 medarbejdere og knap 6000m2 under tag i lokalerne nær 
E45-motorvejen ved Hedensted. 
Du kan finde yderligere information på www.InMetal.dk. 

InMetal a/s  ∙ Mimersvej 9 ∙  8724 hedensted ∙ inmetal.dk


