
Til Designvirksomhed i 0stjylland 

soges erfaren CNC-medarbejder 

Kan du få en CNC-Fræser, præcision og godt håndværk til at gå op 
i en højere enhed?
Sætter du kvalitet i højsædet? Vil du være stolt over det, du laver? Arbejder du 
selvstændigt, og kan du selv planlægge din arbejdsdag, men fungerer du samtidigt godt i 
et team? Har du lysten til at arbejde med alsidige og til tider komplekse opgaver? Vil du 
arbejde i en lille virksomhed, hvor vi hjælpes ad og har fælles ansvar om opgaverne?

Jeg hedder Jens Ansø, og hvis du, uden at blinke, kan svare ja til dette, så er du måske 
lige den, jeg mangler! 

DU SÆTTER KVALITET FØR KVANTITET
Er du den rette til jobbet, har du erfaring med 3D CAD/CAM (helst Solid Works og 
MasterCam), og du er erfaren med CNC fræsning. Du skal designe og fremstille 
fiksturer samt programmere både til prototyper og produktion. Har du samtidigt 
evner og interesse for efterbearbejdning, som slibning og polering, er det et plus. Vi 
arbejder blandt andet i titanium, højlegeret stål og mere eksotiske materialer. 

Hvilken uddannelse du har, går jeg ikke så meget op i. Det vigtige er, at du kan 
håndtere opgaverne og er villig til at lære nyt. Vi forventer dog at du har en vis 
erfarring inden for bearbejdning og programmering. Har du det, så hører jeg gerne 
fra dig.  

DIN TILGANG TIL ARBEJDET  
Du sætter en ære i dit håndværk. Du synes, det er spændende at arbejde med 
præcision og detaljer, og du lægger en faglig stolthed i hvert produkt, du afleverer. 
Arbejdet med at udvikle og øge kvaliteten hele tiden, ser du derfor som en hel naturlig 
del af hverdagen. 

Hos Ansø of Denmark hjælper vi hinanden med det meste - lige fra den daglige orden 
til den kreative udvikling. Her er en aftale en aftale. Stemningen er god, og vi både 
giver og modtager feedback i en respektfuld tone. Sammen arbejder vi på hele tiden at 
blive endnu dygtigere. 

ER DET DIG, JEG LEDER EFTER?
Hvis du vil vide mere, eller hvis du allerede nu ved, at du vil søge jobbet, så ring/skriv 
til mig med det samme på tlf. 2990 8996 / jens@anso-of-denmark.com
Lønnen er efter kvalifikationer, og arbejdstiden er fleksibel. Jeg venter spændt på at 
høre fra dig. 

Venlig hilsen
Jens Ansø, direktør 

Ansø of Denmark producerer eksklusive folde-, jagt- og køkkenknive 
samt outdoor gear. Vi både designer og producerer selv og har en 
stor international kundegruppe, som elsker det, vi laver. De sætter 
pris på kvalitet, lige som vi selv gør. 

Vi er en lille virksomhed i rivende udvikling, hvor der er kort fra den 
gode idé til handling. Vores maskinpark tæller bland andet 3 Haas 
CNC fræsere, lasercutter, Jacobsen plansliber og 3D printerer. 

Vi udvikler hele tiden nye produkter og håber, at du vil være med på 
denne spændende rejse. 

Lees mere om os og se vores 
produkter pa 

www.anso-of-denmark.com

og pa lnstagram: 
instagram .com/ anso _ of_ den mark 




