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              Industritekniker 
       
Er du vores kommende industritekniker (drejer)? 
 

Mark & Wedell A/S søger 1 industritekniker til CNC-bearbejdning af 
emner i små serier i diverse metaller. 

Mark & Wedell A/S er en mellemstor virksomhed beliggende i Kvistgård i Nordsjælland.  
 
Vi værner om et godt arbejdsmiljø med fokus på den enkeltes trivsel, udvikling og uddannelse.  
og er derfor også meget fleksible med hensyn til arbejdstider og ferier, så vores medarbejdere 
kan opretholde en fornuftig balance mellem arbejds- og privatlivet.  
 
Stillingen vurderes at være velegnet for såvel relativt nyuddannede som for mere erfarne 
industriteknikere. 

M&W råder over egne smede-, el- og maskinværksteder med ca. 15 timelønnede.  
 
Maskinværkstedet hvortil der søges 1 industritekniker til primært drejearbejde indeholder 10+ 
CNC styrede drejebænke og fræsemaskiner fra Okuma, HAAS og Doosan - herunder en af 
Danmarks største drejebænke: Doosan Puma 700LM fra 2021.  
Maskinværkstedet leverer emner som underleverandør for udenlandske og danske kunder 
herunder til egne produkter.  
 
Dine opgaver vil blandt andet omfatte programmering, opstilling og overvågning af maskinerne, 
tegningslæsning samt øvrige relevante opgaver. 

Da vi oplever en fortsat stigning i vores ordreindgang, søger vores maskinværksted nu flere 
hænder. Så har du mod på at indgå i vores team af fagligt dygtige industriteknikere og gode 
kolleger, så kontakt os hurtigst muligt. Du vil opleve en afvekslende arbejdsdag med 
selvstændige opgaver, men vil naturligvis have faglig opbakning fra dine kolleger, når det er 
nødvendigt. 
  
God løn gives. 

Du har svendebrev som maskinarbejder/industritekniker og har opnået erfaring med opstilling, 
ISO programmering og betjening af CNC-styrede maskiner. Har du erfaring med Mastercam er 
det bestemt et plus. Som person er du omhyggelig i dit arbejde og hyggelig i din adfærd. 

Kontakt venligst Produktionschef Henrik Andersen såfremt du ønsker at høre mere om 

stillingen på telefon 5152 9626 eller send din ansøgning på mail ha@mark-wedell.com 
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