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VI SØGER 3 lærlinge 
– klejnsmed, elektriker og lager 

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 miljø, 
klima og fødevarer til en stigende befolkning. 

Få masser af hands-on erfaring i spændende produktionsvirksomhed 
Vi søger tre lærlinge – klejnsmed, elektriker og lager – med tiltrædelse til januar 2020.  
Vi tilbyder et alsidigt og bredt uddannelsesforløb tilpasset vores lærlinges specifikke uddannelse samt deres interesser. 

Dig
For alle tre stillinger gælder, at du er EUX-elev eller traditionel lærling med bestået grundforløb.  
Du brænder for dit fag, og du er af person omhyggelig, aktiv, positiv og mødestabil.

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning og CV senest den 1. december 2019  
mærket ”Klejnsmedelærling”, ”Elektrikerlærling” eller ”Lageroperatørlærling”. 
Send den per mail til HR@hardi-international.com. Oplys gerne hvor du har set annoncen. 

Klejnsmedelærling  
med hænderne 
skruet rigtigt på

Kunne du tænke dig at blive klejn smed 
med industriel baggrund?
Hos os får du en super uddannelse.  
Vi fremstiller stort set samtlige stål-emner 
selv, og vi tilbyder derfor en af de bredeste 
uddannelser. 

Du kommer rundt i mange afdelinger.  
I Smede afdelingen arbejder du med prototy-
per, 0-serier og svejse-fiksturer, mens Stan-
seafdelingen byder på erfaring med lasere og 
andre maskiner. I Robotsvejseafdelingen lærer 
du om automatisering og programmering, og 
Værktøjsafdelingen giver adgang til drejebæn-
ke, fræsere og andet udstyr.

Du vil blive tilknyttet vores Smedeafdeling 
med cirka 8 kollegaer.

Elektrikerlærling 
med teknisk flair

Kunne du tænke dig at blive elektriker 
med speciale i styring og regulering af 
industrielle anlæg?
Vi tilbyder en spændende uddannelse med 
afvekslende opgaver. Hos HARDI kommer du 
vidt omkring inden for el, elektronik, mekanik, 
hydraulik og pneumatik. Kun du sætter 
grænsen!

Du kommer til at arbejde med installations- 
og reparationsopgaver på maskiner såvel 
som bygninger. Fokus er på styring og 
regulering af maskiner og robotter, men du 
arbejder også med IT og netværkssystemer.

Du vil blive en del af et team på cirka 10 
kollegaer i vores Reparations- og Vedligehol-
delsesafdeling.

Lageroperatørlærling 
med sans for IT

Kunne du tænke dig at uddanne dig 
inden for lager og logistik? 
Hos os får du en afvekslende hverdag med en 
god blanding af rutine og uforudsigelighed. 
Arbejdsopgaverne foregår både fysisk såvel 
som administrativt i et IT-system.

På lageret arbejder du med registrering, 
på-pladslægning samt med plukning af ordrer 
til produktionen. I varemodtagelsen er to 
dage aldrig ens, og du har en stor berørings-
flade med leverancer fra ind- og udland.  
I forsendelsen lærer du at læsse lastbiler og 
containere, så det er et krav, at du har gyldigt 
køre- og truckkort.

Du vil få 13 dejlige kollegaer på vores Lager, 
hvor vi er gode til at hjælpe hinanden.

Yderligere info: 
Afdelingsleder Kent Zibrandtsen, 61 98 48 14

Yderligere info: 
Værkfører Ole Svendsen, 54 46 48 15

Yderligere info: 
Værkfører Lone Johansen, 54 46 49 35


