
  
 

 

 

Erfarne smede & svejsere søges 

Vil du være en del af en velkonsolideret eksportvirksomhed i spændende udvikling? 

Du bliver en del af… 

En virksomhed, som er blandt Europas førende inden for sit felt. 

Danstoker A/S er en internationalt anerkendt virksomhed inden for design og produktion af kedler 
til industrien, fjernvarmeværker, landbrug m.m. med hovedsæde i Herning. 

Vi søger selvstændige og erfarne smede & svejsere. 

Ansvarsområde 

• Produktion af kedler til industrien, fjernvarmeværker. 
• Du kommer især til at arbejde med opbygning af trykparter samt montage. 

Faglig profil 

Uddannelse:  

• Gerne uddannet smed (klejnsmed), – alternativ mange års erfaring med smede/svejse 
arbejde. 

Kendskab til / Erfaring med:  

• Svejsning proces 111, 135, 136 – og du har gerne svejsecertifikater inden for disse, eller ville 
kunne erhverve dem. 

• At arbejde ud fra tegninger er vigtigt 
• Arbejde med større stålkonstruktioner 

Sprog krav: 

• Dansk eller engelsk tale på godt samtaleniveau 

 



  
 

 

 

Personlige kvalifikationer 

Vi søger personer som: 

• Er team-playere 
• Brænder for smedefaget 
• Sætter en ære i godt håndværk og kvalitet 
• Tager ansvar for god kommunikation ved overlevering af opgaver til næste mand i huset 
• Er fleksible mht. opgaver, evt. overarbejde og ved ferier 

Vi tilbyder 

En god og stabil arbejdsplads med gode kolleger samt et godt arbejdsmiljø, hvor alle arbejder i 
samme retning. 

• En virksomhed i konstant udvikling 
• Løn efter kvalifikationer 
• Personlig udvikling og frihed under ansvar 
• Overenskomst med DI + Pension, sundhedsforsikring, medarbejderforening mv. 
• Personalegoder: så som frugt- og rundstykkeordning, arbejdstøj. 

Vi er en arbejdsplads, hvor vi hjælper hinanden på tværs af funktioner, og vi er altid nysgerrige efter 
at finde nye løsninger. Vi har et uformelt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder målrettet på at levere de 
bedste løsninger til både vores kunder og til vores medarbejdere. 

Om Danstoker A/S 

Danstoker har siden starten i 1935 udviklet sig til en virksomhed, hvis navn er blevet et synonym for 
højeffektive kedler til den internationale energisektor. Med hovedsæde i Danmark – der er kendt 
for sin fremsynede energipolitik – har Danstoker gennemført en intensiv produktudvikling og i en 
konstruktiv dialog med markedet forenet teknisk nytænkning med solid erfaring. 

Nøgleordet for succes er specialisering på de kedelteknologier, der har gjort Danstoker til en af de 
ledende medspillere på kedelmarkedet. 

Kan du tænke dig at være en del af teamet, så kontakt fabrikschef Morten Jensen med en kort 
mail med CV mj@danstoker.dk 

Yderligere information om virksomheden kan findes på: www.danstoker.dk 


