
                                                                                                                                             

Maskinfabrikken Rational 
Søger erfaren Industritekniker/Maskinarbejder 
Rational er i rivende udvikling og har rygende travlt og søger derfor en 

Industriekniker/Maskinarbejder. Har du erfaring med CNC-drejning eller fræsning samt kendskab til 

Fagor-, Fanuc- eller Heidenhain-styringer, så er det dig, vi søger. 

Dine arbejdstider vi være i tidsrummet mandag til torsdag 7.30-16.00 og fredag 7.30-
13.00. 
 

Brug din faglighed 

I dit daglige arbejde skal du medvirke til at sikre Rationals høje kvalitet på vores bearbejdede 

komponenter i samarbejde med vores team af dygtige kollegaer. I perioder kan deltagelse i 

mekanisk maskinmontage såvel som forefaldende opgaver forekomme. 

Solid erfaring og kvalitetsbevidsthed 
Det er vigtigt, du har en dokumenteret håndværksmæssig baggrund som industritekniker/ 
maskinarbejder, og at du: 

• har solid forståelse for tegninger, tolerancer, mekanik og materialer 
• har erfaring med drejning / fræsning på CNC-styrede maskiner 
• har stort kendskab til målemetoder for at sikre høj kvalitet på komponenter 
• har udpræget ordenssans og vægter sikkerhed højt 
• taler, skriver og forstår dansk samt behersker engelsk 

 
Selvstændighed og samarbejde er i højsædet 
Du skal både være selvkørende og vant til at arbejde i og med selvstyrende grupper, 
ligesom du 

• arbejder effektivt og leverer med høj kvalitet til aftalt tid 
• samarbejder godt i et team og kan sparre på tværs af faggrænser 
• bidrager med dit gode humør, er mødestabil og loyal 
• har forståelse for og interesse i it 

 
Bliv en del af en teknisk virksomhed i vækst og med unikke løsninger 
Maskinfabrikken Rational, er en innovativ virksomhed, der er helt med i front, når det 
gælder udvikling og produktion af hydraulik og maskinekomponenter til industrien, – og vi 
er stolte af at udvikle og producere kundespecifikke og helt unikke løsninger og 
efterfølgende servicere disse. 

 

 

 



                                                                                                                                             

Maskinfabrikken Rational tilbyder 
Et job i en dynamisk og fleksibel virksomhed, som er kendetegnet ved en høj grad af 
faglighed og engagement med en masse gode kolleger og et uhøjtideligt arbejdsmiljø. 

 

Dit arbejdssted bliver Krogsbækvej 15, 2610 Rødovre. Løn efter gældende overenskomst og 
kvalifikationer. 

Der er tale om en fast og permanent ansættelse.  Ansættelsesstart hurtigst muligt 

Vi afholder løbende ansættelsessamtaler.  

Send din ansøgning og dit CV til info@mfrational.dk. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jørgen Spiegelhauer på tlf. 42 33 99 05. 
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