
 

CF MATIC SØGER MEKANISK MONTØR 

CF Matic vækster! Vi søger derfor en MEKANISK MONTØR. 

 

Har du interesse for automation og maskinkonstruktion? Er du iderig, samarbejdsorienteret og positiv, selvstændig og 

god til at have mange bolde i luften? 

Kunne du tænke dig at arbejde i en virksomhed der vækster, have gode kollegaer, spændende opgaver og med højt til 

loftet? Så kunne det være dig, vi står og mangler i vores team. 

I arbejdet, som mekanisk montør hos CF Matic, får du muligheden for at udnytte dine faglige og kreative evner. Du 
kommer til at indgå i et team bestående af projektledere, maskinkonstruktører, el-konstruktører, programmører og 
montagefolk. Kundernes spændende og forskelligartede problemstillinger kommer til at præge din hverdag, og du får rig 
mulighed for at udvikle dine faglige kompetencer. Hos CF Matic designer, samler og tester vi maskinerne og du har 
mulighed for at følge dit projekt fra start til slut. 

CF Matic er en virksomhed i fremdrift. Vi udvikler, konstruerer, fremstiller og dokumenterer robotanlæg, samleautomater 
og specialmaskiner til vores kunder rundt i hele verden. Vi har til huse i Thisted hvor vi har vores administration og 
produktionsfaciliteter. 

Vi er en del af BILA-gruppen, og ser ind i en fremtid med stort vækstpotentiale.  

 

Opgaverne 

• Mekanisk montage af maskiner og anlæg på 
fabrikken i Thisted 

• Deltagelse i test, indkøring og idriftsættelse på 
fabrikken i Thisted og hos slutkunden 

• Deltage i tavlemøder med fokus på status og 
planlægning 

• Sikre kvalitet af tegningsdokumentation i 
samarbejde med konstruktionsafdeling 

• Rejseaktivitet i forbindelse med projekter i ind- 
og udland må påregnes 
 

Kvalifikationer 

• Energisk, åben og fleksibel 

• Arbejder struktureret og målrettet 

• Løsningsorienteret 

• Positiv 

• Glad og smilende 

• God til at danne dig overblik 

• Solid erfaring med Inventor og/eller SolidWorks 

• Behersker engelsk i skrift og tale 

 Personlige kompetencer 

• Uddannet industritekniker, maskinarbejder 
eller med tilsvarende kvalifikationer 

• Erfaring med teknisk dokumentation, kan læse 
og forstå 2 og 3-D tegninger og 
pneumatikdiagrammer 

• Kendskab til mekaniske løsninger og industriel 
automation, gerne indenfor medico eller 
fødevarebranchen 

• Kvalitetsbevidst, med fokus på det gode 
håndværk 

• Kan kommunikere på dansk og engelsk 
 

CF Matic kan tilbyde 

• Strukturerede arbejdsprocesser, men i 
uformelle rammer 

• Faglig udvikling 

• Fleksible arbejdstider 

• Attraktiv sundhedsordning 

• Frokostordning, og en aktiv personaleforening 

  

Sådan søger du jobbet 

Send venligst din ansøgning og dit CV mærket ”Mekanisk montør” som word-fil eller PDF til HR@cfmatic.com. 

Vi holder samtaler løbende, så send din ansøgning hurtigst muligt.  

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Site manager Jens Rafn Andersen på tlf. +45 9290 7710 eller 

jra@cfmatic.com 

mailto:HR@cfmatic.com

