AGES koncernen erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier.
AGES nettoomsättning uppgår till ca 1100 MSEK och koncernen har i dag 600 medarbetare. AGES B-aktie är
noterad på Nasdaq Stockholm First North Premier. Läs mer på: www.ages.se.
AGES i Unnaryd består av två produktionsenheter och har totalt ca 350 medarbetare. Produktionen är koncentrerad
till tillverkning av komponenter i större serier med högt ställda kvalitetskrav. Våra primära kundgrupper finns inom
fordons- och verkstadsindustrin i Europa.

Vill du arbeta i ett företag som står på stabil grund och som präglas av drivande krafter och
framåtanda, mitt i natursköna Unnaryd?

Mekaniker till AGES Casting i Unnaryd
Arbetsbeskrivning:

AGES Casting i Unnaryd vill nu stärka underhållsavdelningen med ytterligare en mekaniker.
Du kommer att ingå i en grupp med 6 mekaniker och rapportera till Underhållschefen. I det
dagliga arbetet kommer du att underhålla fabrikens alla maskinutrustningar vilket innebär en
stor variation beroende på dagliga prioriteringar.
Om dig:

Ditt intresse för teknik är stort och vi tror att du jobbar som mekaniker idag men känner dig
redo att ta nästa kliv i karriären och byta arbetsplats. Underhållsavdelningen har ett tätt
samarbete men andra avdelningar, framförallt med produktionsteknik och produktionsleden,
vilket förutsätter ett prestigelöst arbetssätt. Vi tror att du är lyhörd och baserat på din
erfarenhet så kan du ta egna beslut och driva på det förbättringsarbete som alltid behövs på en
underhållsavdelning.
Kvalifikationer:

Vi söker dig som är utbildad mekaniker eller har motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har
minst 3-5 års erfarenhet av liknande arbete, har du tidigare arbetat med pressgjutning är det
meriterande. Truckkort, traverskort, och utbildningar i olika svetstekniker är även det
meriterande, men vid specifika behov så får du möjlighet till utbildning. Datorvana, jobba i
rapporteringssystem, Word och Excel ser vi som en fördel. Vi kräver mycket goda kunskaper
i svenska i tal och skrift och vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Ansökan:
Maila ditt CV och personliga brev till: HR@ages.se
För frågor gällande tjänsten är du välkommen att ringa Anders Göransson, Underhållschef 072 – 376 79
16, eller Andreas Wadensten, Operation Manager 072 – 376 79 33.
Sista ansökningsdag är 2019-01-02
Urval kommer att ske löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.

