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Overhead & floor conveyors - worldwide leading supplier.

For at understøtte den positive udvikling, og styrke vores 
Produktionsafdeling i Galten søger vi nye klejnsmede.

Jobbet:
Vi tilbyder dig et spændende og udfordrende job i 
en mellemstor, international produktionsvirksomhed. 
Du vil indgå i et dedikeret team med 55 kollegaer i 
produktionen og 90 i administration, salg og 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.

Blandt din primære arbejdsopgaver kan nævnes:
• Tilpasning
• Ophæftning
• Fuldsvejsning 
• Finish

Personlige kvalifikationer:
• Du har lyst til at arbejde i en virksomhed med en 
 travl hverdag og høje kvalitetskrav
• Du har en god fysik
• Du har en positiv indstilling til arbejde og kollegaer
• Du er meget kvalitets- og ansvarsbevidst
• Du er omgængelig og har et godt humør

Faglige kvalifikationer:
• Du har en baggrund som klejnsmed eller smed
• Du kan både arbejde på værkstedet og i vores interne
 montage
• Du har god tegningsforståelse
• Du kan arbejde selvstændigt, og få noget fra hånden
• Du er fleksibel og mødestabil
• Du er engageret og har stor interesse for dit fag

Løn:
Fastsættes kollektivt - vi tilbyder pensionsordning,
sundhedssikring samt overskudsdeling.

Tidsfrister:
Vi behandler ansøgninger og interviewer kandidater
løbende. 
Ansættelse: - når vi har fundet den rette person.
Tiltrædelse: - hurtigst muligt.

Kontaktperson:
Nicolai Sørensen, Operations Manager
Tel.: +45 8694 7071

Ansøgningen sendes til:
nicolai.sorensen@caldan.dk - mærket ”klejnsmed”

Klejnsmede til Produktionsafdelingen

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, Frankrig, Kina og Indien, og beskæftiger 140 engagerede medarbejdere. CALDAN er en del af svenske Axel Johnson International. En koncern der 
ejer 150 virksomheder og har 4400 medarbejdere ansat, fordelt i 30 lande. Læs mere på www.caldan.dk


