
Erfaren Rustfri klejnsmed til Odense

INFO
OPRETTET
5. marts 2020

JOBNUMMER
128A

ANSØGNINGSFRIST
24. april 2020

KONTAKT
Helen J. Tokebjerg
53 860 760

TRY & HIRE. INDUSTRI & PRODUKTION.

JOBBET
ZentroPeople søger 2-3 dygtige og erfarne rustfri klejnsmede til en af vores gode 
kunder i Odense. Du skal være villig til at aflægge en svejseprøve for at vise dine 
færdigheder. Det er ikke et krav at du har gyldige certifikater i rustfri 136 og 141.
Der er tale om et Try & Hire forløb med fastansættelse efter en prøvetiden.

ARBEJDSOPGAVER
Svejse rustfri emner efter tegninger
Diverse smedeopgaver 
Bygge og producerer emner efter tegninger og specifikationer 
Montageopgaver

VI TILBYDER
Et spændende og alsidigt job hos en smedevirksomhed som fremstiller føde-
varemaskiner. En virksomhed med ordnede forhold. Der er tale om dagarbejde.
Uformelt arbejdsmiljø med god tone og gode kollegaer. Virksomheden lægger stor 
vægt på at videreuddanne sine medarbejdere. Attraktiv løn og ansættelsesforhold.

ANSØGNING
Send din ansøgning og CV til info@zentropeople.dk, mrk; 
”Rustfri klejnsmed jobnr. 128A”. 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte os 
på alle hverdage mellem kl. 09:00-16:00. Ansøgningerne vil løbende 
blive behandlet og viser det sig, at du ikke er blevet kontaktet inden 
ansøgningsfristen er udløbet, må du betragte stillingen som værende 
besat til anden side.

Ønsker du at komme 
i betragtning til andre 
stillinger?
Hos ZentroPeople, har 
du mulighed for at blive 
oprettet annonymt i 
vores database.

HØR NÆRMERE PÅ

53 860 760

DIN PROFIL
Faglært klejnsmed - gerne certifikat 135 og 141 - dog ikke et krav
Stor erfaring med at svejse i rustfri
Tegningsforståelse
Dine hænder er skruet rigtigt på og du leverer et flot stykke arbejde og bræder for faget
Du har ordenssans
Du kan samarbejde på tværs af faggrupper
Du forstår vigtigheden i overholdelse af deadlines
Du kan arbejde selvstændigt og trives i en foranderlig hverdag


