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Skal du være med i vores svejse team? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Vi søger en medarbejder på daghold til vores team i svejsehallen. Har du hænderne skruet rigtig på, er aktiv og 
sammen med din leder kan planlægge din dagligdag i en omskiftelig underleverandørverden, er det dig vi mangler. Vi 
har brug for ”verdens bedste svejser”, der ikke er bange for at tage fat, kan svejse efter tegninger/tolerancer og som 
samtidig kan bevare overblikket i både simple og komplekse opgaver. 
 

Jobbet som svejser.   

• Svejsning af mindre og større konstruktioner/emner 

• Planlægning/prioritering af egne opgaver i samarbejde med din leder 

• Fokus på effektiv anvendelse af egen tid i forbindelse med opgaverne 

• Sund tilgang til kvaliteten i dit arbejde 

Din profil: 

• Erfaring inden for svejsning i sort stål (vi arbejder med Migatronic svejsemaskiner) 

• Erfaring med tig, rustfri og alu svejs er en fordel. 

• Er som person stabil, fleksibel og omhyggelig 

• Kan læse og snakke dansk og har god tegningsforståelse 

• Har et positivt sind og gode samarbejdsevner 

• Trives godt i et aktivt miljø med mange forskellige opgaver 

• Tager initiativ og brænder for at se resultater af din indsats 

• Proaktiv ift. forbedringsmuligheder 

Du tilbydes 

• Et spændende og udfordrende job i et uformelt miljø 

• Erfarne og gode kollegaer 

• Uformel omgangstone 

• Løn og pension som svarer til dine kvalifikationer – vi er medlem af Dansk Industri 

Beskrivelse af Danlaser 
Danlaser er en moderne produktionsvirksomhed der ligger i Skals 15 minutter nordvest for Viborg. Vi tilbyder 
laserskæring, kantbukning, svejsning, manuel bearbejdning og systemløsninger til virksomheder indenfor industrien 
og er certificeret inden for EN1090 og ISO3834. Vi er ca. 20 medarbejdere og arbejder med flextid. Vi har et godt 
arbejdsklima og vægter trivsel højt bl.a. med en aktiv personaleforening og sociale arrangementer. 

 
Tiltrædelse hurtigst muligt – for ansøgning/spørgsmål kontakt Morten Justesen på mju@danlaser.dk / tlf. 61426194 

mailto:mju@danlaser.dk

