Rustfast Kleinsmed til smedeafdeling
Grundet stor travlhed i vores rusfaste smedeværksted, søger vi en frisk, dynamisk og fleksibel medarbejder.
Primær arbejdsopgave
• Fremstilling af nyt rustfrit udstyr, såsom spil, levensmiddel udstyr, stativer og rammer til hydrauliske
betjeningsenheder, rustfri isolerede døre, hydraulik tanke og meget andet.
• Reparation af brugt udstyr der kommer ind til service/reparation eller til ombygning.
• En del af vores udstyr kræver certifikatsvejsning, og derfor vil det være en betingelse af du kan bestå de
svejseprøver vi som virksomhed arrangerer.
Kvalifikationer
• Uddannelse som rustfast klejnsmed.
• Fortrolig med læsning af 2D og 3D produktionstegninger.
• Du skal kunne tig svejse, bukke, klippe og udfolde - Har du arbejdet med aluminium er det absolut
en fordel.
• Da der er tale om meget varieret arbejde, både i indhold og i sværhedsgrad. Af denne grund er det
meget vigtigt du er en teamplayer, som forstår tingene kun kan løses, hvis vi gør det i fællesskab.
• Den ideele ansøger arbejder allerede med tilsvarende opgaver og har mindst 4 års erhverserfaring.
• Såfremt der er et ønske herom, kan stillingen suppleres med rejse - / montørarbejde i ind- og udland.
• Bopæl på Fyn eller Langeland.
Vi tilbyder
• En spændende og dynamisk arbejdsplads, med mange faglige udfordringer, i en til tider travl og
hektisk hverdag.
• Løn efter kvalifikationer.
• Gode arbejdsforhold.
• Dygtige og hjælpsomme kollegaer.
• Fastansættelse for rette vedkomne.
Kontakt
Alle ansøgninger vil blive behandlet 100 % fortroligt. Vi indkalder til samtale løbende, og besætter
stillingerne når vi har fundet de rette kandidater.
Din ansøgning skal sendes pr. mail til job@shgroup.dk og teksten i overskriftsfeltet skal være
”Klejnsmed Svendborg”
Kørekort:
B(Almindelig bil)

SH Group A/S er en virksomhed inden for udvikling, produktion og servicering af hydrauliske,
mekaniske og elektriske systemløsninger til marine-, offshore-, vind- og industrisektoren. SH Group
A/S blev grundlagt i 1974 og beskæftiger i dag mere end 350 kvalificerede medarbejdere fordelt i
Svendborg, Lindø, Esbjerg, Frederikshavn, København samt Stavanger i Norge.

| www.shgroup.dk

