
 
 
 
CNC-OPERATÖR FRÄS - EKET 
 
OM DIG 
Du har utbildning inom CNC samt erfarenhet av CNC fräs-arbete och du har vana av att arbeta självständigt med 
att sköta driften av ett antal CNC-fräsar i en produktionsgrupp. Du har erfarenhet av ritningsläsning. 
Det är meriterande om du har arbetat med Mazak, Dmg och Hermle. 
Passar beskrivningen in på dig – då kommer du att trivas hos oss i Eket!  
 
VAD INNEBÄR JOBBET? 

• Fylla på material, skärvätska mm i maskin 
• Ritningsläsning 
• Mätning och bedömning av tillverkade produkters kvalitet enligt dokumenterade krav – både okulärt och 

med mätinstrument 
• Hålla maskiner rena från spån och annat spill 
• Förbereda och rigga maskin efter ställblad 
• Byta verktyg och bedöma dess kondition 

 
 
DIN PROFIL 
Du har bra kommunikationsförmåga på svenska i både tal och skrift. 
Du har ett tekniskt intresse och en positiv inställning till skärande bearbetning. Din vilja och nyfikenhet att lära nytt 
är stor. Samtidigt som du är självständig och drivande, är du också en positiv lagspelare som stöttar kollegorna. 
Du tycker om att arbeta proaktivt. 
 
ÖVRIGT 
Tjänsten avser tillsvidareanställning på heltid. 
Placeringen är i Eket. 
 
SKICKA DIN ANSÖKAN IDAG! 
Välkommen att skicka personligt brev och CV till personal@uppakra-mek.se  
Märk ansökan ”CNC fräs-operatör - Eket”. 
Intervjuer sker löpande och tillträde kommer att ske snarast möjligt efter överenskommelse. 
 
Du är välkommen att ställa frågor om tjänsten till Mario Maric, 070-528 26 25, Produktionsledare på Ekets 
Mekaniska AB.  
 
 
Ekets Mekaniska och Uppåkra Mekaniska har sedan starten utvecklats till några av norra Europas mest 
kvalificerade företag inom avancerad skärande bearbetning. Med totalt ca 400 medarbetare och nästan 60 
MEUR i årlig omsättning förser vi våra kunder i hela världen med avancerade produkter. Vi är en komplett 
leverantör som erbjuder våra kunder en mängd lösningar och arbetsmoment inom skärande bearbetning, 
slipning, induktionshärdning och montering. Våra produktionsenheter har över 160 CNC-maskiner i 
högeffektiva produktionsceller. Vi har fabriker i Skillingaryd och Eket.  
 


