
Hos Falke ApS søger vi en CNC-operatør til vores produk-
tionsteam. Vi håber at finde frem til dig, som kan arbejde 
løsningsorienteret, og som har lyst til at følge med i Falkes 
udvikling i en spændende og enestående branche. Der vil 
være gode muligheder for at sætte dit eget præg på stillin-
gen. Lyder det som noget for dig? Så læs mere her:

Om stillingen
Hverdagen vil centrere sig om slibning og tilskæringer af plader 
indenfor alle tænkelige stentyper fx. marmor, granit, kvarsit, sile-
stone og meget mere. Vi vækster ift. digitale processer og 5 akse-
de CNC-maskiner, som vil være blandt dine daglige redskaber. Der 
er perioder med travlhed, og for at få succes i jobbet er det vigtigt 
at have en god struktur samt et positivt humør i hverdagen.

Derudover forestiller vi os at du:

· Du har en uddannelse som CNC-operatør eller har solid erfaring  
   med professionel betjening heraf

· Har erfaring fra køkken-, bygge- eller anden relateret branche

· Kan praktisere overblik og har tegningsforståelse 

· Kan arbejde selvstændigt og kvalitetsbevist

· Har gode samarbejdsevner til sparring med dine nærmeste       
   kollegaer i salgsafdelingen og i produktionen

· Har hænderne godt skruet på og tør at gå til hånde med opgaverne

Vi tilbyder
Stor mulighed for personlig og faglig udvikling i et job hvor du 
i høj grad kommer til at påvirke løsningsprocesser. Vi lægger 
vægt på et stærkt sammenhold og en god stemning imel-
lem os på pladsen:

· Du bliver en del af et humørfyldt team med masser af grin i  
     hverdagen og højt til loftet. 

· Vi sætter dig ind i opgaverne, så du er godt rustet til de opgaver  
   du vil møde

· Lønpakke efter kvalifikationer inkl. pensionsordning og sund- 
   hedsforsikring

· Fast frokostordning 
 
Om Falke
Falke er en virksomhed fyldt med passionerede ildsjæle, der er 
stolte over at producere nogle helt magiske produkter, nemlig 
natursten. Stenene indkøbes som råmateriale fra hele verden, og 
behandles af vores dygtige stenspecialister på en længere sten-
rejse på vores værksted. Vi er i konstant i udvikling, og har dygti-
ge medarbejdere fra mange dele af verden. Vores kundegruppe 
spænder bredt lige fra Hr. og fru. Jensen til arkitekter, entreprenø-
rer, håndværkere og mange andre forretninger. Virksomheden er 
placeret i Danmark og Sverige.
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Kan du se dig selv i rollen?
Send din ansøgning og cv til marketingkoordinator Kathrine Gram på mail kg@falkegranit.dk. Har du spørgs-

mål til stillingen kan du ringe på tlf. 28 35 09 52. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. 


