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Dygtig og arbejdsom svejser søges til aftenhold 

Vi oplever stor travlhed i øjeblikket, hvorfor vi nu mangler flere hænder i vores svejseafdeling. Derfor søger 

vi en erfaren svejser til vores aftenhold.  

Din baggrund:  

Du er formentlig uddannet smed, klejnsmed eller lign., og kan levere et pænt stykke svejsearbejde. Du er 

mødestabil og energisk, ligesom du har en smittende gejst og et drive, som passer ind i vores organisation. 

Du har en håndværksmæssig tilgang til dine arbejdsopgaver, samt en positiv indstilling til udfordringer og 

afveksling i hverdagen. 

I vores virksomhed hjælper vi hinanden, når der er travlt, så det er naturligt for dig at give dine kolleger en 

hånd, eller tage et par ekstra timer, hvis det er nødvendigt.  

Du befinder dig godt i en travl hverdag og sætter en ære i at levere et godt stykke arbejde af høj kvalitet.  

Du har gode samarbejdsevner og et stort gåpåmod, og du formår også at arbejde selvstændigt og 

målrettet. Desuden er du god til at forstå og aflæse tegninger samt styklister og arbejde derudfra.  

Det er at foretrække, at du bor i rimelig køreafstand til virksomheden, ligesom det er et plus, hvis du har 

truckcertifikat. 

Vi tilbyder: 

Vi tilbyder dig en spændende stilling som svejser, hvor der er mulighed for både faglig og personlig 

udvikling. Vores arbejdsform er baseret på tillid og ansvar. Du kan derfor glæde dig til at bidrage til vores 

vækst og udvikling med dit veldokumenterede kvalitetsarbejde. Vi investerer desuden i dig – du får derfor 

både kurser og certifikater, som styrker din faglighed, ligesom vi tilbyder dig en lønpakke, som modsvarer 

dine kvalifikationer.  

Arbejdsopgaverne vil hovedsageligt være svejsning af vandingsmaskine-komponenter. Opgaverne vil være 

alsidige grundet vores store sortiment.  

Vi håber, du vil bidrage med godt humør og stort engagement. 

Fasterholt Maskinfabrik 
Fasterholt Maskinfabrik er en familieejet, flad organisation, hvor der er kort vej fra tanke til 
handling. Du vil blive en del af en virksomhed med mange inspirerende og engagerede kolleger, 
hvor der er en uformel tone og et godt arbejdsmiljø. Her er højt til loftet, ligesom vi har en unik 
kultur, hvor vi hjælper hinanden og dermed også lærer af hinanden.  
Vi beskæftiger i dag 80 medarbejdere, hvoraf flere har været her i rigtigt mange år. Vores 
hovedprodukt er vandingsmaskiner til landbruget. Du kan læse mere om os på www.fasterholt.dk 

Er du vores nye kollega? Så send dit CV og ansøgning til rp@fasterholt.dk snarest muligt. Har du 

spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Danny Hansen på 96291020, eller sende 

en mail på dh@fasterholt.dk. 

Jobstart: Snarest muligt.   
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