GPV i Tarm søger

Industriteknikerlærling
Vi leder efter en dygtig, initiativrig og lærelysten industritekniker-lærling til vores CNC-bearbejdningsafdeling. Har du hænderne og hovedet
skruet lige godt på, og er du både kvalitets- og ansvarsbevidst? Har du
lyst til en karriere indenfor EMS-branchen, så er det dig, vi er på udkig efter!
Hos GPV specialiserer vi os i højteknologisk og kompleks produktion af
elektroniske og mekaniske komponenter og løsninger. Vi har brug for en
dygtig industritekniker-lærling, som bliver en del af afdelingen med 10
dygtige medarbejdere.

About GPV
GPV is a knowledge-based outsourcing partner that has core competencies within high-tech and complex
production of electronics and mechanical components and solutions.
We employ more than 3,800 people
at sites in Europe, Asia and the Americas. We service clients in the fields of
Cleantech, Instruments & Industry,
High Tech Consumer, Marine & Defence, Medico and Transportation.
Learn more on > gpv-group.com

Vi tilbyder…
Du bliver en del af Danmarks største EMS-virksomhed med ca. 3.800
medarbejdere på verdensplan – heraf cirka 250 i Danmark. Vi tilbyder
en læreplads som industritekniker på vores mekanikfabrik i Tarm med
fuld skrue på læring. Du får stor mulighed for indflydelse på dit arbejde
og frihed under ansvar i opgaveløsningen. Det er ikke bare noget, vi siger – det er sådan, vi arbejder hos GPV.
Vi lægger stor vægt på, at det skal være både sjovt og givende at gå arbejde. Her er højt til loftet og vi engagerer os i hinanden. Du har gode
muligheder for fastansættelse efter din læretid.
Kom i lære hos GPV
Som lærling hos GPV vil du hele tiden få udfordringer, der passer til dit
niveau og interesser, så du løbende udvikler dig gennem de opgaver,
du får stillet. Du vil fortrinsvis arbejde med emner i aluminium i små til
mellemstore serier, og dit arbejde vil ofte være i måleenheder helt ned
til 0,01 mm. Du får tilknyttet en fast mentor, som vil sørge for både din
trivsel og læring på arbejdspladsen.
Vi har lige nu to lærlinge tilknyttet afdelingen, og vores lærling-forløb
medvirker til, at lærlinge hos GPV oftest afslutter uddannelsen med
flotte karakterer. Din alder er ikke vigtig, og vi modtager også gerne
ansøgninger fra voksenlærlinge. Vi forventer bare, at du har lyst til at
lære, siger mere ’ja’ end ’nej’, og at du sætter en ære i godt håndværk.
Formaliteterne
Send os din ansøgning hurtigst via linket nedenfor. Stillingen som industritekniker-lærling er fuldtid – 37 t/u. Løn efter industriens overenskomst. Hvis du matcher ovenstående profil og har lyst til at vide
mere om jobbet, så kontakt gerne afdelingsleder Lasse Hansen på telefon 51 60 42 10.
SØG STILLINGEN

