AGES Värnamo med 80 anställda levererar komponenter framställda genom skärande
bearbetning. Verksamheten präglas av hög teknisk kompetens med tillgång till avancerad
och i hög grad automatiserad produktionsutrustning.
AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade precisionskomponenter
i större serier. AGES nettoomsättning uppgår till ca 1 000 MSEK och koncernen har idag
ca 580 medarbetare. AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier.
www.ages.se

AGES Värnamo rekryterar

CNC-Ställare/Operatörer
Vill du vara med och fortsätta utveckla vårt affärsmässiga fokus?
Vill du tillsammans med vårt team bli en viktig kugge i svensk industri?
Är du tekniskt intresserad och gillar utmaningar?
- Då kan vi ha vi jobbet för dig!
Visionen för AGES som koncern är att vara en ledande aktör inom utvalda kundsegment
genom en tydlig fokusering på kundnytta, utvecklingsmöjligheter och konkurrenskraftiga
lösningar. Under de senaste åren har omfattande investeringar genomförts, framför allt
gällande automatiserad produktionsutrustning. Detta har resulterat i effektiva, flexibla och
moderna tillverkningsenheter.
Vi söker Ställare/operatörer.
I rollen som CNC-Ställare/Operatör på AGES Värnamo får du en fantastisk möjlighet att vara
med och fortsätta utveckla vår verksamhet
Beroende på din bakgrund, kompetens och personlighet kommer du få goda möjligheter att
påverka tjänstens långsiktiga karaktär samt innehåll.
Vem är du?
Vi tror att du har ett brinnande intresse för teknik, där du ser möjligheter istället för problem.
Du ser vad som behöver göras, och har ett eget engagemang i att lära dig nya saker.
Du som söker behöver nödvändigtvis inte ha liknande erfarenhet, utan stor vikt kommer
läggas på personlighet och engagemang.
Vi förutsätter att du hanterar svenska i tal och skrift.
Vi välkomnar dig till en spännande och utvecklande tjänst i en koncern med lyhördhet för
marknadens växande behov!
Kontaktperson
För mer information om tjänsten kontakta Produktionschef Herman Lindblom 0370-692342
Välkommen med din ansökan, urval kommer att ske löpande.
Till jobb.amvmo@ages.se märk ansökan med CNC-Ställare/operatör.

