
// Stillingsopslag - Smed 

 

 

Smed til dynamisk virksomhed i vækst søges 
Er du en erfaren smed eller har god erfaring med smedefaget, samt er kvalitetsbevidst og med dit gode 

håndværk sætter en ære i at producere maskiner i høj kvalitet, så er det dig, vi mangler. 

 

Om virksomheden 

Fasterholt Maskinfabrik A/S har eksisteret i mere end 60 år og er i dag Skandinaviens førende producent 

af vandingsmaskiner. Virksomheden har oplevet forøget efterspørgsel på vandingsmaskiner og udstyr i 

både Danmark og Europa i en årrække, hvilket har øget vores produktionsvolumen.     

Fasterholt Maskinfabrik A/S producerer ud over vandingsmaskiner også ballevogne og betonudlæggere. 

Virksomheden har domicil i Fasterholt, ca. 7km nord for Brande. Vi beskæftiger i dag 75 medarbejdere. 

Du kan læse mere om virksomheden på www.fasterholt.dk. 

 

Din rolle 

Som smed hos Fasterholt Maskinfabrik vil du blive en del af produktionen, som sætter en ære i at 

fremstille kvalitetsprodukter. Du vil komme til at fremstille og svejse delkomponenter, rammer, 

slangetromler, samt underleverandøropgaver og diverse andre opgaver. Du vil i stillingens begyndelse få 

en gennemgående introduktion til alle relevante områder af opgaverne og vil blive sidemandsoplært.  

Din daglige arbejdsplads vil være i Fasterholt, 37 timer om ugen.  

Vores forventninger 
Vores forventninger er, at du har erfaring inden for smedefaget eller en uddannelse som smed.  
Brancheerfaring er en klar fordel men ikke et must.  
Derudover forventer vi, at du som person besidder et drive og gåpåmod, at du arbejder struktureret, har 
lidt EDB-kendskab, samt en ansvarlighed over for det, du leverer.  
Du skal kunne trives i en dynamisk virksomhed, hvor det i perioder går rigtigt stærkt, samt have en positiv 
indstilling til tingene og et godt humør. Du skal kunne tale, skrive, forstå, og læse dansk, samt have en 
god tegningsforståelse. 
 
Du tilbydes en spændende og alsidig hverdag i en bæredygtig familieejet virksomhed, med en flad 
struktur. Her er der kort vej fra tanke til handling. Der er fokus på medarbejdernes udvikling og trivsel, og 
der vises stor velvillighed til at hjælpe hinanden. Du bliver en del af et professionelt arbejdsmiljø med en 
uformel tone og høj grad af fleksibilitet. 

  
Opstart: snarest muligt 

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Fabrikschef Danny Hansen på 
dh@fasterholt.dk eller på 96291020. 
 
Ansøgning + CV skal sendes på mail til dh@fasterholt.dk 
Ansøgningsfrist: 16/9-22 

 

http://www.fasterholt.dk/
mailto:dh@fasterholt.dk

