Produktionsteknolog
– praktik med mulighed for fastansættelse
DAFA A/S, Brabrand
Som Produktionsteknolog i DAFA bliver du en del af en velkonsolideret virksomhed i konstant udvikling, både
nationalt og internationalt. Du vil indgå i et stærkt produktionsteam på daghold, hvor der er fokus på daglig drift,
effektivisering samt optimering af produktionsmetoder og kvalitet.
Dine opgaver bliver bl.a.:
• Produktion med tre-akset doseringsmaskine, herunder oplægning og fratagning
• Programmering i og tilretning af G-kode
• Kvalitetskontrol, herunder udtagning af materialeprøver og opmåling af færdigemner med laserudstyr
• Vedligehold af maskinkomponenter; adskillelse, rengøring og justering
• Op-pasning af Universal-robots
• Pakning af færdigemner
Vi søger en ansvars- og kvalitetsbevidst medarbejder som har lyst til at lære, forstå processer og få
materialekendskab. Du er selvdisciplineret, arbejder struktureret og har et godt overblik. Ligeledes er du
tillidsskabende, positiv af natur og god til tværfagligt samarbejde. Du udviser handlekraft omkring dine opgaver
og ønsker såvel personlig som faglig udvikling. Kendskab til Axapta er en fordel, men ikke et krav.
Vi tilbyder et godt uformelt arbejdsmiljø med gode udviklingsmuligheder og mulighed for fastansættelse for den
rette person.

Ønsker du at blive DAFAs nye praktikant som Produktionsteknolog, send da en ansøgning til: job@dafa.dk.
Har du spørgsmål til praktikforløbet, kan du kontakte vores værkfører Lars Møller Riis Bruus: +45 87 47 66 66.

dafa-group.com

Om DAFA
DAFA er en familieejet virksomhed, som blev grundlagt i 1939 af Børge Norby.
Den daværende fremstilling og montering af bronzetætningslister har udviklet sig til
produktion af produkter i skum, gummi og plastmaterialer til byggeri, industri og
vindenergi, som eksempelvis pakninger, fugebånd, lyd- og vibrationsdæmpende
løsninger.

Efter etablering og opkøb af datterselskaber i udlandet beskæftiger DAFA gruppen
samlet ca. 350 medarbejdere fordelt på tre kontinenter og i otte lande, med produktion i
Danmark, Italien, Polen og Kina.
DAFAs hovedkvarter ligger i Aarhus, Danmark.
Målsætning: DAFA udvikler bæredygtige løsninger, som tætner, dæmper og beskytter.
Vores mål er, at vores kunder altid får øget værdi gennem samarbejde med DAFA.

Grundfortælling
De næsten usynlige linjer, som er med til at udrette mirakler.
Hos DAFA er vi eksperter i specialiserede produkter og løsninger, der tætner, dæmper
og beskytter. Med kompromisløs kvalitet, konstant innovation og tæt samarbejde med
kunderne bidrager vi til succesfulde projekter i brancher, hvor opmærksomhed på
detaljerne er forskellen på succes og fiasko.

Vores erfaring dækker tre fjerdedele af et århundrede, og vores globale supply chain
betyder, at vi kan levere effektivt og konkurrencedygtigt over hele verden.
Du kan læse mere om DAFA på www.dafa-group.com
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