
 

CNC-operatør/-programmør  
Er du CNC-operatør, maskinsnedker eller lignende med erfaring/flair for programmering af CNC-styrede 

bearbejdningscentre, og kunne tænke dig at indgå i et team, hvor man arbejder med fræsning, skæring/afkortning i 

aluminium, så er det dig vi søger?  

Arbejdsopgaver er bl.a. inden for følgende områder:  

•  Fræsning i aluminiumsprofiler på vores nyindkøbte bearbejdningscenter  

•  Lave programmer i CAMPLUS (Emmergi) til fræsning  

•  Skæring/afkortning på automat sav  

 

Faglige kompetencer:  

•  Erfaring med opstilling, programmering og betjening af CNC-maskiner  

•  Kendskab til CAMPLUS (Emmergi) software en fordel, men ikke et krav  

•  Har tegningsforståelse og generel teknisk forståelse  

•  Du er selvkørende og tager aktivt del i arbejdsopgaverne  

•  Du er omhyggelig og kvalitetsbevidst  

 

Personlige egenskaber:  

•  Du er omgængelig og imødekommende  

•  Du er stabil og møder til tiden  

•  Du er engageret og fleksibel  

•  Du er ansvarsbevidst og pålidelig  

 

Vi tilbyder:  

•  Job i en virksomhed i god vækst og udvikling  

•  Gode kolleger og en uformel omgangstone  

•  Gode ansættelsesvilkår  

 

Ansøgning: Send din ansøgning og CV hurtigst muligt på mail: pbj@skandi-bo.dk. Har du spørgsmål til jobbet kan 

du kontakte Peder Borup Jakobsen på mobil 2070 7356 (ferie fra 3/8 -12/8) eller Carsten Andreasen på  

mobil 2774 2270 eller på ovenstående mailadresse. Ansøgninger behandles løbende og i henhold til persondata-

forordningen (GDPR).  

Om SKANDI-BO:  

Er Danmarks førende leverandør af ’intelligente glasskillevægge’, der bringer lys ind i bygninger og holder branden ude. Takket 
være gennemtestede og stærke kombinationer af smalle aluminiumsprofiler og brandglas og/eller lydglas imødekommer  

SKANDI-BO ‘s løsninger de høje krav til æstetik og funktionalitet i bygninger i f.eks. sundheds- og undervisningssektoren, i 
domicilbyggerier og ombord på maritime byggerier.  

SKANDI-BO har fabrik og hovedkontor i Ubby på Vestsjælland (nær Kalundborg) og beskæftiger alt i alt ca. 40 medarbejdere. 
Virksomhedens løsninger indgår i byggerier overalt i Danmark, og eksporteres til kunder i ca. 15 lande.  

Læs mere om SKANDI-BO: www.skandi-bo.dk  


