Vil du i lære som industriteknikker
Har du lyst til at få en uddannelse som industriteknikker-maskin primært inden for bearbejdning af rustfri stål i en
virksomhed med stolte traditioner for uddannelse af nogle af branchens dygtigste svende, så er muligheden her
nu.
Er du indstillet på at gøre en indsats? Så kan vi tilbyde dig en virkelig god læreplads, hvor du sammen med nogle
af branchens dygtigste svende, skal fremstille rustfri produkter af højeste kvalitet.

Lærlingeforløb
Uddannelsen tager 4 år og 6 måneder, og i største delen af tiden vil du være på arbejde i virksomheden, hvor du
sammen med de øvrige lærlinge indgår i en rotation mellem funktioner og typer af arbejdsopgaver. Det er i
samarbejde med vores dygtige svende, at du lærer, hvordan du løser opgaverne. Du vil være på skole 5 gange i
alt, først på grundforløb som tager ca. 20 uger, og derefter 10 uger per lærlinge år.
Du kommer til en virksomhed, som teknologisk er med på noderne. Men som også holder fast i at en super dygtig
industriteknikker (maskinarbejder) ikke kan erstattes af teknologi, og derfor kommer du til at lære en hel masse
forskellige ting inden for faget.

Du er
•
•
•
•

Mødestabil.
En dygtig, ansvars- og kvalitetsbevidst person.
Systematisk, og har lyst til en travl hverdag.
Indstillet på at ville lytte og lære – ambitionsniveauet må gerne være at blive
den bedste, og gerne inden du er færdigudlært.

Arbejdstid
37 timer per uge – skoleperioder undtaget.

Vi tilbyder
•
•
•

En dynamisk hverdag i en uformel virksomhed.
Et alsidigt lærlingeforløb med mange udviklingsmuligheder.
Løn og pension i henhold til overenskomst for området.

Tiltrædelse
Snarest muligt.

Spørgsmål
Kontakt Produktionchef Tom Rønnow på tel.: 40 89 63 81. Eventuelt fremmøde
bedes aftalt inden.

Sådan søger du
Send din ansøgning på job-DK@jensenmetal.dk, mærket ”Industriteknikkerlærling”.
Jensen Metal er en high-end leverandør af komponenter og hele anlæg i rustfri stål og aluminium. Fra one-of-a-kind
til mindre serieproduktion, hvor produktudvikling, kost-optimering, kvalitet og finish er i fokus. Jensen Metal har 60
ansatte og råder over 5.800 m2 produktion på to lokationer.

www.jensenmetal.dk

