Klejnsmede til Hvide Sande Shipyard, Steel and Service
Kunne du tænke dig en stilling, hvor du kommer til at arbejde med mange forskelligartede opgaver, både
i vores stålafdeling, og indimellem måske i vores afdelingen for service, vedligehold og reparation af
skibe.
I denne stilling får du en hverdag med faglige udfordringer og mulighed for at udvikle dine kompetencer i
en international virksomhed, der er certificeret efter svejsestandarderne 3834 og 1090, samt
kvalitetsledelsessystemet ISO 9001
Hvide Sande Shipyard, Steel and Service har igennem mange år bygget og serviceret skibe og produceret
avancerede stål- og aluminiumskonstruktioner. Vi producerer kvalitetsløsninger til mange store
virksomheder i mange forskellige brancher.
Dine primære arbejdsopgaver vil være:
•
•
•

Samling af stålkonstruktioner efter arbejdstegninger
Svejse med rørtråd 136
Svejse med stumpsøm og kantsøm 135 og 138

Klejnsmed eller andet med erfaring inden for smedearbejde
Du er gerne uddannet klejnsmed, men det er ikke et must. Vi sørger for, at du får grundig oplæring. Det
vigtigste er, at du har solid praktisk erfaring med smedearbejde og svejsninger.
Du er fleksibel i forhold til både arbejdstid og -opgaver, hvis vi skal have meget tilfredse kunder er det
vigtigt at levere varen, selv inden for en meget snæver tidsramme.
Det vil være en fordel hvis du kan kommunikere på engelsk, da en del arbejdsinstruktioner er på engelsk, og
en del af dine kollegaer er udenlandske.
Som person er du selvstændig, og du skal være i stand til at tage ejerskab på opgaverne, da du skal få
deadlines og kvalitet til at gå op i en højere enhed. Af samme årsag er dine samarbejdsevner i top. Du er
loyal over for standarderne, og går ikke på kompromis med kvaliteten af dit arbejde.
Lyder det som noget for dig?
Vi holder samtaler løbende, så send din ansøgning og dit CV, samt relevante bilag hurtigst muligt til
er@hvsa.dk, eller kom forbi og aflever din ansøgning personligt.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Produktionschef Kurt Ginnerup på 2028
2511

