
   

Atlings Maskinfabrik AB söker en eller flera CNC-Operatörer. 

Atlings Maskinfabrik AB är ett helägt dotterbolag till Inducore. Inducore är en industrikoncern verksam inom områdena 

fordonspåbyggnader, systemlösningar och komponenttillverkning. I syfte att skapa de för kunderna bästa lösningarna med hög 

kvalitet och pålitlighet präglas verksamheten av entreprenörskap, effektivitet och långsiktighet. 

Atlings ska tillhandahålla helhetslösningar, spetsteknik och högsta kompetens för skärande bearbetning, svetsning och 

systemmontage. I helheten ingår också lagerhållning, logistiklösningar, nyutveckling av produkter samt erbjudande av vår unika 

stöddocka för bearbetning av långa, smala eller tunga arbetsstycken. 

Då vi har behov av nyrekryteringar i samband med ökad efterfrågan söker vi nya medarbetare. Atlings är ett företag i ständig 

utveckling med stor framtidstro som ser positivt på nytänkande. 

Tjänsten innebär bland annat följande arbetsuppgifter 

- Operatör i en av våra CNC-maskiner. 

- Riggning av CNC-maskiner. 

- Daglig produktion efter uppsatta mål. 

- Dagligt underhåll CNC-maskiner 

- Kvalitetskontroller för att säkerställa att kundernas högt uppsatta krav erhålles (rätt från mig). 

- 5S inom ditt arbetsområde. 

- Behjälplig där så behövs i produktionen. (vi strävar efter flexibilitet hos alla våra anställda) 

- Trukkörning inom ditt arbetsområde. 

- Daglig kontakt med t ex Produktionsteknik, ledning, övriga operatörer och utleveransen. 

 

 

Krav på erfarenhet och person: 

 

Vi tror att du har arbetat med liknande arbetsuppgifter enligt ovan och eller har ett stort tekniskt intresse och kunnande samt att 

du nu är riktigt sugen och på jakt efter ansvar och utmaningar. Du har relevant utbildning/erfarenhet utifrån den tjänst du söker. 

Du är flexibel och skicklig på att ta ett helhetsansvar . Du har ett stort engagemang och är serviceinriktad. 

 

Som person är du drivande, orädd, stresstålig och strukturerad. Du sporras av stort eget ansvar, högt satta mål och trivs i en 

entreprenörsdriven verksamhet med hög utvecklingstakt. På Atlings är tempot och engagemanget mycket högt, varav det är viktigt 

att du har hög energinivå, är arbetssugen och klarar av utmanande uppgifter. 

 

Vi erbjuder dig en spännande tjänst i ett företag med stora ambitioner tillsammans med kompetenta kollegor. Frågor om 

tjänsterna besvaras av VD i Ockelbo, Mikael Olofsson 0297-55706 eller via mikael.olofsson@atling.se 

Upplägg och ansökan:  

 

- Start: Enligt överenskommelse 

- Omfattning: Heltid, vanligtvis skiftgång (6 mån provanställning tillämpas) 

- Placering: Ockelbo 

- Maila CV och personligt brev till mikael.olofsson@atling.se, ange ref: CNC-Operatör 

- Urval sker löpande Juli-August-September 2017 så var snabb med din ansökan. 


