
Vi søger til vores produktion en rust- 
fast smed til fremstilling og opstilling 
af maskiner til spildevandssektoren.

Jobbet vil primært bestå af fremstil-
ling af maskiner på vores værksted i 
Randers og efterfølgende montage 
af maskinerne hos kunderne. Der kan 
være behov for overnatning i forbin-
delse med større opgaver. På sigt kan 
der forekomme mindre serviceop-
gaver og udførelse af smedearbejde 
hos kunderne.

 VI FORVENTER AF DIG 
• Veluddannet og har et højt  
 fagligt niveau
• Erfaren rustfast kleinsmed
• Omhyggelig og kunne arbejde  
 selvstændig
• Engageret og være en god  
 holdspiller
• Serviceminded og god til  
 kundekontakt
• Pligtopfyldende og stabil
• Kørekort og gerne truckcertifikat.  
 Trailerkort er en fordel.

VI TILBYDER
• Et attraktivt job i en empatisk  
 ledet virksomhed, med mulighed  
 for at påvirke måden vi arbejder  
 på og de løsninger vi tilbyder
• Et alsidigt, selvstændigt job  
 med stor grad af frihed under  
 ansvar
• Et godt arbejdsmiljø med  
 dygtige kolleger, præget af  
 gensidig respekt og en åben  
 og ærlig dialog
• En arbejdsplads i bæredygtig  
 udvikling, hvor du kan bidrage  
 og beslutningsvejene er korte
• Gode, ordnede ansættelses- 
 forhold

Besidder du disse egenskaber, 
og har du erfaring og kendskab til 
rustfri arbejde, kan vi tilbyde dig 
et spændende og udfordrende job 
i en virksomhed som både ekstern 
og intern lægger vægt på gensidig 
respekt i en åben og ærlig dialog.

Løn og arbejdsforhold er kon-
kurrencedygtige, og tager afsæt i 
gældende overenskomst.
 
Har du spørgsmål før du søger, er 
du velkommen til at ringe til produk-
tionsleder Nikolaj Tønder på telefon 
9215 9245.

Skriftlig ansøgning bilagt even-
tuelle referencer, som naturligvis 
behandles fuld fortroligt, sendes 
snarest til stjernholm@stjernholm.dk

Tiltrædelse efter aftale.

Hos Stjernholm tilbyder vi vores kunder og leverandører Samarbejde med Værdi. Det betyder bl.a. at TCO, synlig  
værdiskabelse og bæredygtighed er vigtige elementer i vores hverdag. Vores produkter peger ind i FN’s Verdensmål 
og vi ser derfor attraktive udviklings- og forretningsmæssige muligheder i den globale grønne omstilling. 

Hos Stjernholm A/S leverer vi miljørigtige løsninger til vores kunder. Vi er en eksportorienteret viden-virksomhed med eget datterselskab i USA. Vores mål er,  
at vi i 2030 eksporterer mere end 65 % samtidig med at omsætningen på hjemmemarkedet fastholdes. Stjernholm har i over 20 år bygget samarbejdet både 
internt og eksternt på gensidig respekt og en åbenhed og ærlig dialog. Med vores koncept, ”Samarbejde med Værdi”, lover vi vores kunder løsninger, som skaber 
værdi i forhold til økonomi, miljø og CSR. Vores ambitiøse vækststrategi hviler således på et solidt fundament med stor erfaring og viden indenfor bæredygtig 
rensning af spildevand og separation af gylle kombineret med et stærkt produktsortiment, som i meget stort omfang peger ind i FN’s Verdensmål.

STJERNHOLM A/S SØGER 

Rustfast Smed/Montør
med erfaring indenfor miljøteknologi og lyst til  
at bidrage aktivt til den grønne omstilling

Stjernholm A/S  ·  Langelandsvej 4A  ·  DK 8940 Randers SV
Tel +45 7020 2505  ·  stjernholm@stjernholm.dk

www.stjernholm.dk


