
 

 

Svejsere 

 

Vi har travlt og har løbende brug for flere svejsere til svejsning af bomme og mindre konstruktioner. 

Hvis du er god til at svejse og har hænderne rigtigt skruet på så læs videre; Måske er du vores nye medarbejder. 

 

Hvad forventer vi af dig? 

• Du har god erfaring med svejsning (certifikat er ikke påkrævet, men erfaring er en forudsætning) 

• Du er kvalitetsbevidst og ansvarlig 

• Du er god til at samarbejde og har en positiv tilgang til arbejdet 

• Du er mødestabil og har en god fysik 

• Du kan begå dig på dansk 

• Som udgangspunkt ansættes du på et fast hold (dag, aften eller nat), men du er fleksibel i forhold til 
skiftende arbejdstider. Vi er ordreproducerende, så vi har brug for at kunne tilpasse vores produktion til 
kundernes behov, og her kan vi have brug for din hjælp. Skriv gerne i din ansøgning hvilke hold du har 
mulighed for at arbejde på 

 

Daghold:   
Man - Tor: Kl. 6.00 - 14.30  
Fre: Kl. 6.00 - 11.00 

Aftenhold: 
Man - Tor: Kl. 14.25 - 23.25 

 

Nathold: 
Søn: Kl. 23.05 - 06.05 
Man - Tor: Kl. 23.20 - 06.05 

 

Vi tilbyder  

• Et spændende og varierende arbejde med frihed under ansvar. Vi er gode til at hjælpe hinanden, og du vil 
blive oplært af dygtige kollegaer 

• Ordnede ansættelsesforhold under Industriens Overenskomst 

• Mulighed for frokostordning 

• Personaleklub 

• Sundhedsordning efter 3 måneders ansættelse 

• Arbejdstøj med vaskeordning 

• Sikkerhedsfodtøj 

 

HARDI INTERNATIONAL A/S  

Med mere end 900 medarbejdere verden over, hvoraf ca. 400 arbejder på vores fabrik i Nørre Alslev på Falster, vil 
du vil blive en del af en rummelig arbejdsplads med mange forskellige faggrupper.  
Tonen er uformel og vi samarbejder om at sikre kvaliteten i alt, hvad vi gør. 

Vi har gode arbejdsforhold og lægger meget vægt på, at sikkerheden er i orden. 

 

Ansøgning 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning snarest mrk. ”Svejsere”. Send din ansøgning pr. mail til hr@hardi.com. 
Oplys gerne hvor du har set stillingsannoncen. 

Samtaler og ansættelse vil ske løbende. 


