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Stillingsopslag til studenter

Skal du holde et sabbatår?
Så har vi måske lige jobbet til dig.
Her får du gode penge og gode kolleger.
Hos Danstoker producerer, udvikler og nytænker vi bæredygtige kedler til energisektoren i hele 
verden. Efter sommerferien mangler vi mindst 2 studenter, der har brug for job i sabbatåret. 

Har I lyst til at blive en del af en virksomhed, der har brug for engagerede medarbejdere med mod 
på ansvar? Så har vi job til jer. 

Hvad kan vi tilbyde jer?
• I får opgaver i isoleringsafdelingen, inden for pladerensning eller ved CNC-skæremaskinen
• Opgaverne dækker både manuelt arbejde og funktioner inden for IT og teknologi
• Vi har fast arbejde til jer fra august måned og 6-12 måneder frem
• I indgår i faste teams med unge koordinatorer, som vi selv har uddannet
• I får viden om produktion af bæredygtige produkter i en lokal virksomhed med kunder over 

hele verden

Hvem er I?
• I bliver studenter til sommer
• I har mod på at lære nyt, mens I holder pause fra bøgerne
• I tager ansvar for jeres opgaver, er mødestabile og gode til at samarbejde
• I må meget gerne være interesserede i teknik og teknologi
• I har lyst til at arbejde i en virksomhed, der tror på en sammenhæng mellem grønne løsninger 

og god økonomi 
• I kan se jer selv i en lokal virksomhed, hvor vi er stolte af vores produkter og går op i vores 

medarbejdere.

Vi har brug for jer fra midt i august og gerne et år frem, minimum 6 måneder. I bliver en del af 
et eller flere teams, som består af både yngre og meget erfarne kolleger. Vi går efter at ansætte 
mindst to studenter, som starter i løbet af august måned. 

Danstoker har klare værdier om bæredygtighed og socialt ansvar, så I bliver en del af en virksomhed, 
der har holdninger til både miljø og de mennesker, vi ansætter. Vi ansætter dem, vi tror på, uanset 
køn. Vi har gode uddannelses- og karrieremuligheder, hvis I har lyst til at blive en del af Danstoker 
efter jeres sabbatår. 

Hvis du kan se dig selv hos os, så send en kort ansøgning med CV til Morten Jensen på mail
mj@danstoker.dk, og så vil du blive kontaktet.


