
   
 
Hagaberg Group utvecklar, tillverkar och marknadsför gaffelspridaraggregat och relaterade systemlösningar för 
materialhantering. Vi är en OEM med hemmamarknad i Norden-Baltikum, som verkar över norra Europa. Våra produkter har 
en unik konstruktion och funktion med bland annat suverän genomsikt för föraren, vilket ökar säkerheten på arbetsplatsen. 
Hagaberg ska kännetecknas av pålitlighet och innovation samtidigt som vi arbetar ansvarsfullt med hållbar utveckling. Vi 
omsätter ca 65 miljoner, har ca 35 anställda. 
 

 

CNC-operatör 
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Det har uppstått en vakans vid vår produktionsanläggning i Askersund, varför vi nu söker en CNC-operatör. I 
rollen som CNC-operatör ställs krav på högt kvalitetstänkande, ordning & reda samt noggrannhet. Du får ett 
spännande och omväxlande arbete, med trevliga arbetskamrater.  
 
Arbetsbeskrivning 

Tjänsten innebär främst ansvar för vår bäddfräs (MTE BF 4200 med TNC 640), där du ansvarar för 
produktionsflödet från början till slut. Med det avses bland annat att du programmerar utifrån ritningar, 
plockar i och ur maskinen samt kontrollerar maskinens arbete (kontrollmätning). Det kan även förekomma 
arbete i andra CNC-maskiner samt bearbetning av ämnen i andra maskiner på avdelningen. Du är även med och 
ansvarar för planering av arbetet, rapportering, samt översyn och underhåll på maskiner. Tjänsten passar dig 
som trivs med variation, frihet under ansvar och som gillar att arbeta i ett högt tempo. Vi kör 
enstyckstillverkning eller korta serier.  

Vem är du? 

Vi söker dig som har stort intresse för tillverkning, har utbildning som CNC-operatör och gärna dokumenterad 
erfarenhet av Heidenhain styrsystem. Du är flexibel som person och finns även behjälplig med övrigt 
produktionsarbete om behovet uppstår.  

Som person är du nyfiken, positiv till förändringar och villig att lära dig nytt. Du har erfarenhet av att arbeta 
självständigt och kan optimera ditt arbetssätt för att nå goda resultat.  

Vi erbjuder dig 

• Ett självständigt och omväxlande arbete med bra stöd från dina kunniga kollegor  
• Förmåner så som friskvård och sjukvård 

Ansökan 
Skicka gärna din ansökan så snart som möjligt då urvalet sker löpande och tjänsten tillsätts när vi hittar en 
lämplig kandidat. Ansökan skickas till career@hagaberg.com. 

 

Välkommen med din ansökan! 

Vil l  du ha mer information kontakta: 
 
Martin Fransson, Produktionschef  
0583 – 57 44 03 I martin@hagabergroup.com  

 


