
 
 
 
 

 

 

Produktionsmedarbejdere til Ferroperm Piezoceramics i Kvistgård 

Hvis du gerne vil være med til at levere høj kvalitet i samarbejde med resten af Ferroperm-holdet, så venter vi spændt på at tage 
godt imod dig. Vi er en virksomhed med ca. 110 ansatte, der har eksisteret i mere end 50 år. Vi er lokalt funderet i Nordsjælland. 

Som produktionsmedarbejder i vores komponentafdelingen er du med til at fremstille keramiske komponenter af forskellig 
størrelse og udformning. Vores produkter indgår blandt andet i medicinsk udstyr såsom ultralyds- og blodanalyseapparater. Dine 
opgaver vil være at opstille og betjene vores produktionsmaskiner samt at kvalitetssikre dit eget arbejde. Det er ikke et krav, at 
du har arbejdet med lignende udstyr før. Vi sørger for, at du får en grundig oplæring! 

Vi har både et fast daghold og et fast nathold, og vi søger medarbejdere til begge. 

Din profil 

• Du har nogle års erfaring som produktionsmedarbejder i en industrivirksomhed 

• Er gerne uddannet industrioperatør  

• Erfaring med LEAN er en fordel, men ikke et krav 

• Du har fokus på detaljer og kvalitet 

• Du arbejder selvstændigt, struktureret og har gode samarbejdsevner 

• Du er fingernem, omhyggelig og tålmodig 

• Du trives i et travlt miljø og har mod på at lære nyt 

Virksomheden tilbyder 

• God lønpakke samt sundhedsforsikring 

• Fleksibel arbejdstid 

• Kantineordning 

• Ansættelse under Industriens Overenskomst 

• En spændende hverdag med gode muligheder for faglig udvikling og tilegnelse af nye kompetencer 

• Et venskabeligt arbejdsmiljø med dygtige og engagerede kollegaer 

 Ansøgning 

Lyder dette job spændende og relevant for dig, så send dit CV mærket ”Prod. Medarbejder” på mail til dk.hr@ctscorp.com. 

For yderligere information kan afdelingsleder Thomas Rasmussen kontaktes på telefon 21 33 34 54. 

Om Ferroperm Piezoceramics 

Hos Ferroperm Piezoceramics i Kvistgård fremstiller vi en speciel type keramik med såkaldte piezoelektriske egenskaber. Der sidder 
fx et lille stykke piezoelektrisk keramik i de ultralydsapparater, der bruges til scanning af gravide. Derudover findes vores 
komponenter i alt fra sonarudstyr til pacemakere. 

Ferroperm Piezoceramics er en del af CTS Corporation, som er en stor amerikansk børsnoteret virksomhed med godt 3000 
medarbejdere verden over.  

Læs mere om os på ferropermpiezoceramics.com. 
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