
 
 

CNC-operatör Österby Gjuteri AB 
Österby Gjuteri AB gjuter, bearbetar och levererar högkvalitativa detaljer i olika stål. Vi erbjuder 

individuellt anpassade helhetslösningar efter kundens specifika behov i form av gjutning, bearbetning, 

ytbehandling, montering samt klassning och kontroll av gjutna produkter. Produktionsanläggningen är 

belägen i Österbybruk, med bra pendlarmöjligheter från både Uppsala och Gävle. 

 

Arbetsbeskrivning: 

Som CNC-operatör kommer du att arbeta med bearbetning av rostfritt gjutgods i produktionen. Du 

kommer huvudsakligen att arbeta med svarvning eller fräsning och varje produkt du arbetar fram är 

unik. Har du ett stort intresse för svarvning och fräsning samtidigt som du vill arbeta på ett ledande 

företag inom sin bransch så är denna tjänst något för dig.  

 

Vi söker: 

Vi söker CNC-operatörer med goda kunskaper inom fräsning eller svarvning. Du har CNC-utbildning 

med inriktning mot industri, alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Vi lägger 

stor vikt vid att du är van vid riggning och fixturering samt CNC-programmering. Du kör både kortare 

serier och enstyckstillverkning med höga toleranskrav varför det är viktigt att du är erfaren inom 

ritningsläsning och kontrollmätning. Har du kunskaper i CAD/CAM är det meriterande. Arbetet kräver 

att du är noggrann, jobbar metodiskt samt drivs av att hålla utrustningen i bästa skick, operatörsdrivet 

underhåll är en av våra hörnstenar. Du är även lyhörd och trivs att samarbeta med andra. 

Vi erbjuder: 

Ett ansvarsfullt och varierat arbete i ett expansivt och spännande företag där du får en verklig 

möjlighet att bidra till bolagets utveckling. 

Ansökan: 

Då urvalet sker löpande ser vi gärna att du ansöker med CV samt personligt brev så snart som möjligt 

via e-post till: hr@ogab.se  

Eventuella frågor angående tjänsten besvaras av Produktionsledare Joakim Westerlund på tel. 070-

545 91 00. 

Facklig kontaktperson: Claes Eriksson, IF Metall, 070-249 77 17.  

 

Vi har tagit ställning till vilka rekryteringskanaler och vilken typ av marknadsföring vi vill använda och 

undanber oss därför vänligt men bestämt ytterligare kontakter. 
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