
raaco søger 

Værktøjsmager/maskinarbejder 
til automatik- og formværksted

Vi søger en dygtig og erfaren medarbejder til værkstedet, som består af et 
team på 7 engagerede og fagligt dygtige medarbejdere. Værkstedet har ansvar 
for vedligeholdelse og reparation af raacos produktionsudstyr samt anskaffelse 
af nye maskiner, forme og automatiseringsudstyr.  

DINE PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER VIL VÆRE:
Arbejdsopgaverne består i renovering af værktøjer og reparation af støbeforme. 

FAGLIGE KOMPETENCER:
• Du har en uddannelsesmæssig baggrund som værktøjsmager eller maskintekniker/

industritekniker, gerne med erfaring fra produktionsvirksomhed.
• Du besidder stor erfaring med reparation og renovering af sprøjtestøbeværktøjer.
• Du behersker dansk i skrift og tale.

PERSONLIGE EGENSKABER:
• Du er teknisk velfunderet og er god til at sætte dig ind i komplekse anlæg.
• Du ser muligheder og finder løsninger på problemer.
• Du er fleksibel, kvalitetsbevidst og mødestabil.
• Du er praktisk anlagt og har overblik med sans for detaljer.
• Du kan overskue at have flere opgaver i gang samtidig.
• Du bidrager til at skabe en god trivsel og et godt arbejdsmiljø.
• Du er god til at håndtere deadlines.
• Du kan bevare roen og overblikket i hektiske situationer.

VI TILBYDER:
Du får en spændende stilling i en international virksomhed i udvikling med en god og 
uformel omgangstone. Arbejdstiden er mandag til torsdag kl. 7-15.30 og fredag kl. 7-12. 
Vi tilbyder kantineordning, pensionsordning, sundhedsordning og træningsfaciliteter.

YDERLIGERE INFORMATION:
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder Peter 
Stryhn på telefon +45 20 97 68 26. 
Send din ansøgning og dit CV til mail@raaco.com hurtigst muligt og senest den 
6. december 2021. Samtaler afholdes løbende. Tiltrædelse snarest muligt.
Vi glæder os til at fra dig.

HVEM ER VI: 
raaco er en international salgs- og produktionsvirksomhed som udvikler, producerer 
og sælger ordens- og opbevaringssystemer af høj kvalitet til professionelle brugere 
i bygge- og anlægs-sektoren og til industrien. Salget foregår via grossister og 
detailhandlere. raaco beskæftiger i alt 125 medarbejdere i 6 lande. 
Læs mere om os på www.raaco.com. 
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