Caldan Conveyor solutions
simply perfect.

Klejnsmede lærling til vores produktionsafdeling
For at understøtte den positive udvikling, og styrke vores
produktionsafdeling søger vi en klejnsmede lærling.
Jobbet:
Vi tilbyder et alsidigt uddannelsesforløb med højt fagligt
indhold og store krav til kvalitet / finish i en mellemstor,
international produktionsvirksomhed. Du vil indgå i et
dedikeret team med ca. 40 kollegaer i produktionen og
ca. 70 i administration / salg & service. Hovedparten af
vores anlæg eksporteres til Europa, men i de senere år er
også Asien samt Nord- og Sydamerika kommet på vores
verdenskort. I firmaet hersker en uformel og positiv
atmosfære, hvor vi prioriterer det gode kammeratskab
højt.
Primære arbejdsopgaver:
Du vil blive oplært i smedefaget af os, og blandt dine
primære arbejdsopgaver kan nævnes:
• Tilpasning
• Ophæftning
• Fuldsvejsning
• Finish
Din profil
Du er omhyggelig, systematisk og struktureret og sætter
sikkerhed i højsædet når du arbejder. Det er vigtigt at
du er selvmotiverende og ikke er bange for at arbejde
selvstændigt. Du skal brænde for håndværket!

Endvidere har du:
• Afsluttet folkeskolens afgangseksamen
• Planer om at starte / er nystartet på grundforløbet
• Gode matematik- samt grundlæggende engelsk
kundskaber
• Flair for oprydning efter udført arbejde
Det er vigtigt at du er forandringsparat, opsøgende, og
udadvendt – gerne med en humoristisk tilgang til tingene.
Kvalitet og orden er nøgleord, og vi forventer derfor også
at du er omhyggelig i alt hvad du gør.
Løn:
Ud fra gældende overenskomst - vi tilbyder pensionsordning (hvis du er over 20 år), sundhedssikring samt
overskudsdeling.
Tidsfrister:
Vi behandler ansøgninger / interviewer løbende,
og ansætter, når vi har fundet den rette person.
Kontaktperson:
Michael Johansen, Produktionschef
T.: + 45 5154 1333
Ansøgningen sendes til:
mj@caldan.dk - mærket ”Klejnsmede lærling”
Yderligere info:
www.caldan.dk

CALDAN Conveyor A/S er en på verdensplan førende leverandør af transportanlæg til overfladebehandlingsindustrien. Virksomheden ligger i Galten
ved Aarhus, og er en veletableret, moderne teknologivirksomhed med 50 års brancheerfaring. CALDAN projekterer, producerer og monterer interne
transportanlæg til automatiserede lakeringsopgaver i både ind - og udland. CALDAN er i stor vækst, og har 2 gange fået tildelt Børsens pris som
Gazellevirksomhed. Derudover er koncernen finansielt velfunderet, og har en lang årrække opnået AAA rating. CALDAN har datterselskaber i Tyskland,
England og Frankrig og beskæftiger 110 engagerede medarbejdere. Læs mere på www.caldan.dk

