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Engageret og faglig dygtig smed/maskinarbejder søges 
 
Med start snarest muligt søger vi en stabil og motiveret medarbejder til vores produktion. 
Du skal være en dygtig håndværker – gerne smed eller maskinarbejder – og det er 
vigtigt, at du har en høj faglig standard, er mødestabil, effektiv og har en god 
arbejdsmoral. 
 

Arbejdsopgaverne består bl.a. af dreje- og fræse-arbejde, montage mv. Desuden vil 
arbejdet bestå i betjening af maskiner til klip og buk, svejsning af søjler samt samling af 
støjskærmselementer.  
 

Arbejdsopgaverne er varierede og du vil være med i hele processen, – lige fra 
fremstilling af enkeltdele til samling af komplette maskiner og støjskærmselementer.  
 

Vi forventer at du: 

 er uddannet smed eller maskinarbejder (evt. tillært) 

 kan CO² svejse 

 kan læse tegninger 

 arbejder selvstændigt og målrettet  

 er kvalitetsbevidst og har en høj faglig standard  

 er mødestabil, pligtopfyldende, effektiv og ansvarsbevidst 

 har en høj arbejdsmoral og et godt humør 
 

Ønskelige kvalifikationer (ikke krav): 

 Truck Certifikat 

 Kørekort 
 

Vi tilbyder: 

 en spændende og varieret arbejdsdag med mulighed for at præge en virksomhed 
i udvikling 

 selvstændige arbejdsopgaver og ansvar 

 kompetente kollegaer 

 uformelt arbejdsklima 
 

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at rette henvendelse til Jes Bo 
Rennebod eller Lotte Bjerre Thygesen på telefon 66 10 91 01. 
 

Skriftlig ansøgning incl. relevante bilag modtages på mail: lbt@scan-convert.com eller 
sendes til: 
 

Scan Convert A/S, Svendsagervej 8, 5240 Odense NØ, att. Lotte Bjerre Thygesen  
 
 
Scan Convert A/S er en ordreproducerende virksomhed, der beskæftiger sig med fremstilling af 
specialmaskiner til plastindustrien samt støjskærme til dæmpning af trafikal og industriel støj.  
 

Vores kernekompetence er, at udvikle individuelle løsninger, som passer til kundens krav og behov. 
Arbejdsopgaverne er derfor meget varierede og fagligt udfordrende. 
 

Vi er en familiedrevet virksomhed med et godt vækstpotentiale, - og vi har brug for nye engagerede og 
dygtige kollegaer! 

 

Læs desuden mere på www.absorb.dk og www.scan-convert.com 

 
Ansøgningsfrist: ansøgningen skal være virksomheden i hænde snarest muligt. Samtaler afholdes 
løbende.  
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