CNC-OPERATØR/ MEKANIKER
Aero Norway søker CNC-operatør/ mekaniker til Repair shop
(Machineshop)
Arbeidsoppgaver
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maskinering av motordeler til CFM56-3 -5 og -7 i henhold til
gjeldende produksjonsplaner, begrenset til autorisasjon(er) som
er angitt i kvalifiseringsprotokollen til den aktuelle personen.
Utarbeide verktøy i samsvar med OEM tool drawings eller som
forespurt av Engineering
Utføre vedlikeholdsprosedyrer for å sikre at maskiner fungerer
optimalt under produksjon
Utføre feilsøking, reparasjon, overhaling og testing i henhold til
godkjente data (manualer, prosedyrer og kundekrav)
Kommunisere eventuelle tekniske problemer sammen med
veilederen på en riktig måte
Forsikre at verktøy og utstyr er kalibrert og I fungerende stand,
og at bare kalibrert utstyr brukes til å utføre arbeidet
Evaluere prosedyrer for å analysere og forbedre overhalingen
av flymotororer og bidra til å redusere TAT
Forsikre at komponenter er registrert og godkjent i Aero Norway
Capability-listen før arbeidet starter
Forsikre at arbeidet man har utført og signert for er blitt utført
riktig
Være proaktiv for å forbedre alle aspekter

Ønskede kvalifikasjoner
•
•
•
•
•

Fagbrev som maskinoperatør
Erfaring innen maskinering
Erfaring med flymotorer eller annen relevant mekanisk / teknisk
erfaring
Maskin- og CNC-kunnskap er foretrukket
Evne å lese skjemaer, manualer og tekniske tegninger

Ferdigheter
•
•
•

Løsningsorientert, strukturert og evner å se forbedringer
Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk
Metodisk arbeidsinnstilling

Vi kan tilby:
•
•

•
•

Muligheten til å lære og utvikle deg i en spennende bransje
Du vil føle deg involvert i den daglige driften av virksomheten,
og vil være i stand til å påvirke den videre suksess og vekst av
en raskt voksende bedrift
Selv om vi alle jobber veldig hardt, har vi en kultur som er
avslappet og down-to-earth, positiv og profesjonell
En proaktiv tilnærming til kontinuerlig forbedring av prosesser for
å sikre en givende arbeidsdag og et godt arbeidsmiljø.

Oppstart:

Snarest

Arbeidstid:

07.00 til 15.00. Mandag til fredag.

Vennligst send søknad via JobbDirekte:
https://www.jobbdirekte.no/aeronorway/2210525/index.html

