
Naturstensarbetare/maskinoperatör/verkstadsarbetare 
 
Landernäs Marmor AB ligger i Lund och är ett företag i stenhuggeribranschen som 
tillverkar köks- och fönsterbänkar samt inredningar i natursten och kvartskomposit. 
Landernäs Marmor tillhör Steny, Sveriges kedja inom naturstenshuggeri. 
 
Landernäs Marmor säljer, mäter, tillverkar och monterar bänkskivor till kök och 
badrum med arbetsområde i första hand Skåne.  
 
Företaget importerar även råmaterial från Italien, Portugal samt Tyskland som förädlas i 
vår egen produktionsenhet i Lund. Vi arbetar med en modern maskinpark, från 
halvautomatiska till helautomatiska. Vi har nyligen bland annat investerat i en 
ultramodern, nästan helautomatiserad produktionslinje, unik i sitt slag i Europas 
stenindustri. 
 
Vi söker nu naturstensarbetare/maskinoperatör med erfarenheter inom produktion 
från stenindustrin eller liknande branscher.  
Du ska ha arbetslivserfarenhet inom verkstad/produktion, lagerhantering, som CNC 
operatör. Arbetet kräver en viss fingertoppskänsla för materialet och hur olika sorters 
natursten kan vara och bete sig i bearbetning. Detta tränar vi dig i så klart.  
 
Följande erfarenheter efterfrågas: god vana att läsa ritningar, CNC programmering, 
har öga för kvalitet, kan hantera tunga lyft, gott arbetstempo, är noggrann och skötsam, 
inneha truck samt traverskort.  
Under företagets högsäsonger kan det krävas övertid. Dessa infaller vanligtvis strax 
innan semestern samt julen, d.v.s. i juni och december.  
 
Arbetsuppgifter: Sågning av natursten/kvartskomposit till bänkskivor, kantpolering av 
sten i maskin, handpolering samt håltagning i sten, vasklimning, emballering av färdiga 
produkter och relaterat arbete. Arbetet innebär vistelse i verkstadsmiljö och ofta 
förekommande tungt arbete.  
Utifrån verksamhetens behov kan andra praktiska arbetsuppgifter ingå såsom 
lagerarbete, truckkörning, uppackning, montering, etc.  
 
Traverskort är meriterande men inte ett krav. 
Truckkort är meriterande men inte ett krav. 
Grundläggande datorvana är meriterande. 
Inneha B-körkort. 
 
Arbetstid: heltid 
Varaktighet: provanställning, därefter tillsvidare. 
Månadslön 
 
Tycker du detta låter intressant? Tveka inte att skicka in din ansökan på en gång 
då tjänsten ska tillsättas omgående. 
 
Skriftlig ansökan med personligt brev, cv, och foto till catti@landernas.se.  
Skicka din ansökan snarast, urval sker löpande.  
 



Arbetsgivare 
Landernäs Marmor Eftr AB 
Nöbbelövs Mossaväg 1 
22660 Lund 
 
 
 
 
 


