
HARDI INTERNATIONAL A/S har mere end 900 medarbejdere verden over, 
hvoraf godt 350 arbejder på vores hovedkontor i Nørre Alslev på Falster – lidt over en 
times kørsel fra København. HARDI Gruppen er ejet af franske Exel Industries S.A.

VI SØGER  OPSTILLER TIL
SVEJSEROBOTTER        

Få masser af erfaring i en spændende produktionsvirksomhed
HARDI er en dynamisk virksomhed. Her er to dage aldrig ens! Vi er en rummelig arbejdsplads med mange forskellige faggrupper. 
Tonen er uformel. Vi samarbejder om at sikre kvaliteten i alt, hvad vi gør.

Vi søger en kompetent opstiller til svejserobotter. Du bliver en del af vores afdeling for robotsvejsning, som består af ca. 30 
medarbejdere, hvoraf 4 er opstillere.

Skiftehold må påregnes, så det er en forudsætning, at du er meget fleksibel mht. arbejdstid. De første måneder af din ansættelse 
vil være på daghold efterfulgt af en periode på aftenhold. Desuden forventes det, at du flere måneder om året arbejder på nathold.

Dine opgaver
• Implementering af nye produkter
• Opstilling, rettelser og ændringer af programmer til svejserobotter
• Tilretning af svejse-fiksturer
• Kvalitetskontrol af svejsninger
• Løsning af almindelige driftsopgaver
• I højsæsonen er din primære opgave at medvirke i den daglige produktion sammen med dine kollegaer
• Koordinering af arbejdsopgaver med vores andre opstillere
• Løbende sparring med produktionsteknisk afdeling

Om dig
• Du er smed, automekaniker eller lignende med svejseerfaring, gerne proces 135 - sort stål
• Du har eventuelt kendskab til programmering/IT, men oplæring sker på virksomheden 
• Du er engageret og sætter en ære i at levere et godt stykke arbejde 
• Du er omstillingsparat og kan lide at have flere bolde i luften
• Du arbejder ansvarsfuldt og engageret med dine opgaver 
• Du trives med at samarbejde med andre og spørger gerne om hjælp 
• Du er fleksibel i forhold til skiftende arbejdstider og opgaver
• Du er mødestabil

Ansøgning
Spørgsmål til stillingen kan rettes til afdelingsleder Kent Zibrandtsen på telefon 61984814.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest den 3. august 2020 mrk. ”Opstiller”. Send din ansøgning pr. mail  
til hr@hardi-international.com. Oplys gerne hvor du har set stillingsannoncen.

BESØG
hardi.dk &  Facebook.com/hardisprayersfor at få mere information om HARDI

HARDI INTERNATIONAL A/S er verdens førende producent af maskiner til plantebeskyttelse.  
I mere end 60 år har vi udviklet innovative løsninger til landbruget som svar på stigende krav  
til fødevaresikkerhed, miljø og klima.

HARDI INTERNATIONAL A/S
Herthadalvej 10 · 4840 Nørre Alslev · Tlf.: +45 54 46 48 00 
www.hardi-international.com #HARDIsprayers


