Klejnsmede lærlinge med
hænderne skruet rigtigt på

Maskinfabrikken JST A/S i Lem søger pt. lærlinge med
interesse i smedefaget, som samtidig har lyst til at prøve
kræfter med klejnsmede opgaver af forskellig karakter,
hos en smedevirksomhed i vækst.
Vi har i løbet af de sidste 10 år specialiseret os inden for
redskaber og læsseudstyr til gravemaskiner, og er
Danmarks førende på området.
■■ Arbejdsopgaver
Vi har stor erfaring med uddannelse af klejnsmede, og du vil komme rundt i alle afdelinger på fabrikken i løbet af din tid hos os.
Et typisk uddannelses forløb hos os:
•
•
•
•
•

Smedeafdelingen 2 1/3 år: Arbejde med ophæftning og fuldsvejsning med mag svejser
Skæreafdelingen 1 måned: Betjening af CNC maskiner bla. kantbukker valse og skæremaskine.
Maskin afdelingen 3 måneder: Manuel drejning fræsning og boring
Male/montage afdeling 3 måneder
Tilbud om at prøve kræfter med cad tegning 1-2 måneder

■■ Din profil = Hvem er du?

■■ Vi kan tilbyde

Du har lige afsluttet grundforløbet som klejnsmed på teknisk
skole, og kan ikke vente med at komme ud og prøve kræfter
med den virkelige verden.

En arbejdsplads med ordnede forhold, og en åben uformel
tone. Vi har 64 ansatte hvoraf de 52 er ansat i produktionen,
af dem er 14 pt. lærlinge, hvilket giver rig mulighed for
faglig sparring med jævnaldrende, med de samme mål som
dig.

Du er:
•
•
•
•

Engageret
Mødestabil
Struktureret
Fleksibel

Vi ser os selv som en virksomhed med:
•
•
•

Ansvarlighed
Vedholdenhed
Kvalitet

■■ Tiltrædelse

■■ Obs:

Tiltrædelse hurtigst muligt

Der er ikke nogen ansøgningsfrist, når vi har dem vi skal
bruge, vil opslaget blive fjernet.

■■ Er du interesseret
Så skriv en ansøgning eller kontakt vores smedeformand: Michael Jessen Tlf. 30447728 / 97343100 Email: michael@jstas.dk
Maskinfabrikken JST A/S er markedsførende inden for alt grave og læsseudstyr til entreprenør og landbrugsmaskiner i Danmark.
Vi har 64 ansatte, af dem er 14 pt. lærlinge. Alle vores produkter bliver lavet 100 % i DK-6940 Lem st. Danmark
www.jstas.dk

