
Hofpartner AB ligger på Mor Annas 
väg i södra Åmål.

Företaget är en komplett leverantör 
av intelligenta lyfthjälpmedel,
expanderande rullaxlar och chuckar. 
Vi har egen utveckling, konstruktion, 
försäljning, marknadsföring,
tillverkning och service. Vi har även 
några agenturer som vi representerar 
i Skandinavien. Våra produkter säljs i 
hela världen.

På Hofpartner arbetar idag 14 personer, 
varav hälften i produktionen. Som 
CNC-operatör arbetar du nära dina 
kollegor i produktionen, men även 
med övriga medarbetare.

I vår kompletta verkstad tillverkar vi 
komponenter till våra produkter som 
vi sedan monterar, testar och skickar 
till våra kunder. Vår maskinpark och 
våra lokaler moderniserar vi
kontinuerligt. Vi arbetar med 

fåstyckstillverkning, vilket innebär att 
hos oss kommer du att få ett varierat 
och omväxlande arbete. Du kommer 
att ha stort ansvar för ditt arbete, 
från maskininställning och tillverkning 
till slutkontroll.

Vi har avancerade datorhjälpmedel 
för både konstruktion och tillverk-
ning och arbetar ständigt med att bli 
effektivare i alla led.

Kvalifikationer

Vi ser att du har mycket goda kunskaper i 
ritningsläsning och mätteknik. Du som söker 
ska ha ett utvecklat ordningssinne och doku-
menterad erfarenhet av skärande bearbetning, 
i manuella eller styrda maskiner. Erfarenhet 
av fåstyckstillverkning är meriterande. Du har 
goda kunskaper i svenska språket, både i tal 
och skrift.

Som person är du kommunikativ och samar-
betsvillig och trivs med stort eget ansvar. Då 
du kommer att genomföra kvalitetskontroller 
av ditt arbete ser vi även att du är noggrann 
och kvalitetsmedveten.

CNC-operatörer sökes till Hofpartner AB

Vår försäljning växer både i Sverige och utomlands och för att möta den ökade 
efterfrågan behöver vi nu förstärka med CNC-operatörer.

Övrigt

Tjänsterna är heltid.

Vi önskar din anmälan så snart som möjligt, 
men gärna senast 5 juli.

Vid frågor om arbetet ring eller skriv till
produktionschef Jimmy Gustafsson:
0532-60 85 89
072-71 71 074
jimmy.gustafsson@hofpartner.se 

Varmt välkommen med din ansökan!


