
Produktionstekniker
Har du flair for konstruktion og udvikling af tekniske værktøjer. Er du god til at inddrage og sam-
arbejde med dem, som arbejder med værktøjerne i hverdagen i en produktionsvirksomhed - Så 
er du måske vores nye produktionstekniker i KM Rustfri.

Som produktionstekniker ved KM Rustfri i Skive indgår du i vores tekniker-team, der i tæt samspil med kolle-
gaer i resten af organisationen spiller en vigtig rolle i den løbende optimering af vores værktøjer.  Du bliver en 
del af en stærk kultur, hvor hjælpsomhed, sparring og gode sociale relationer er nøgleord i dagligdagen. Ud 
over de fælles opgaver i teamet får du selvstændige ansvarsområder og en hverdag med daglig kontakt og 
dialog med kollegaer i hele huset.

Blandt dine vigtige arbejdsopgaver 
og ansvarsområder er;

• Konstruktion af værktøjer  
• Projektstyring – økonomi og tid 
• Tegning af værktøjer både til internt brug og 

eksternt til kunder 
• Afprøvning af værktøjer i samarbejde med 

kollegaer i produktionen 
• Vedligeholdelse af eksisterende værktøjer og 

tegninger 
• Kvalitetskontrol – ved nyudvikling, samt i 

den løbende drift 
• Bidrage til prioritering af vedligeholdelse og 

igangsætning af nye værktøjer 

Din profil;

• Du har en teknisk baggrund som ingeniør, maskintek-
niker, produktionsteknolog, værktøjsmager eller har 
måske via en anden håndværksmæssig baggrund 
opnået de relevante kompetencer

• Du har måske erfaring fra en produktionsvirksomhed 
og har måske endda arbejdet med Solid Works 

• Du er fleksibel og kaster dig med lige stor interesse og 
omhu ud i små og store opgaver 

• Du er selvstarter, initiativrig og samtidig vedholdende, 
så tingene afsluttes

• Du deltager helt naturligt i dialog med kollegaer på alle 
niveauer

• Du tør stå ved egne holdninger, men er også god til at 
lytte og har en god portion humor

Vi tilbyder:

• Et udviklende job i en virksomhed med korte beslut-
ningsveje.

• At du bliver en del af et dynamisk team, hvor det gode 
humør, den uformelle tone og det at hjælpe hinanden 
er en selvfølge.

• Løn efter kvalifikationer, 6. ferieuge, attraktiv frokost-
ordning, sundhedsforsikring og pensionsordning

Er du klar på udfordringen - så send din ansøg-
ning inkl. CV allerede nu til info@kmrustfri.dk

Vi behandler ansøgningerne løbende i forventning om 
ansættelse pr. 1. august 2021. 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at 
kontakte CEO Peter Melgaard Skelkjær på tlf. 2342 4252 
eller PM@kmrustfri.dk.

Du motiveres af;

• Selvstændige opgaver, som du også tager 
ansvar for at køre godt og sikkert i mål

• Tæt samarbejde både med de tekniske kollega-
er i eget team og kollegaerne i produktionen 

• En alsidig hverdag, hvor det falder dig naturligt 
at trække i arbejdstøjet og få olie på fingrene  

• At levere til tiden med den nødvendige høje 
kvalitet og grundighed

KM Rustfri er blandt de ledende virksomheder i Europa indenfor udvikling, produktion og salg af rustfri stål fittings og 
dybtræks dele til fødevareindustrien. Som medlem af Neumo Ehrenberg Group har vi et solidt finansielt og professionelt 
bagland. Vi er omkring 70 medarbejdere, der siden 1974 har opbygget et stort know-how med kundens behov i centrum.


