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Rustfast Klejnsmed
Vi søger en rustfast klejnsmed, der brænder for at udvikle sig sammen med os og vores
spændende kunder. Vi forestiller os, at du har kombineret din uddannelse med nogle års
praktisk erfaring fra lignende produktion med bygning og montage af procesanlæg til bl.a.
fødevareindustrien.
Dine arbejdsopgaverne vil variere inden for:
• Svejsning og opbygning af procesudstyr
• Svejsning af prototypeopgaver eller/og små samt større serieproduktion-opgaver
• Svejsning primært i rustfast stål
• Opbygning/montage af procesudstyr
• Hjælpe kollegaer under spidsbelastninger, eller når din viden og erfaring kan gøre en forskel
For at få succes i jobbet er det afgørende, at du har erfaring med TIG-svejsning og god tegningsforståelse. Det er ligeledes vigtigt, at er du er nysgerrig og klar til selv at lære nyt - eller
hjælpe og sparre med dine kollegaer. På den måde kan du understøtte den stærke og positive
virksomhedskultur. Vi forventer du kan begå dig på dansk i skrift og tale.
Derfor skal du vælge os
Vi brænder for at skabe den bedste arbejdsplads med varierende opgaver, udviklingsmuligheder og ikke mindst godt kollegaskab. Vi er en virksomhed der ved, at vi skaber de bedste resultater sammen. Vidensdeling og godt arbejdsmiljø er en af de vigtigste drivkræfter, når vi vil være
bedst i vores felt. Vores ansattes forskellige kompetencer, er med til at skabe fremgang for
virksomheden, og sikre at vi hele tiden er på forkant med udviklingen.
Vi tilbyder en selvstændig rolle i en alsidig hverdag præget af godt tempo og stort engagement.
Du vil få mulighed for, at sætte dit aftryk på udviklingen på området - i en forandringsvillig og
ambitiøs virksomhed.
• Stort fokus på udvikling af medarbejdere
• Engagerede kollegaer – med en god blanding humor og faglig seriøsitet
• Gode faste arbejdstider
• Uformel og nærværende ledelse
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Rustfast klejnsmed
Ansøgning og spørgsmål
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte produktionsleder Nicolai Høst
på tlf. + 45 40 41 27 87.
Din ansøgning kan sendes til HR Business Partner Helle Uldbjerg på heu@bruelsystems.com.
Vi afholder samtaler kontinuerligt, hvorfor vi ser frem til at modtage din ansøgning snarest
muligt. Vi bekræfter naturligvis modtagelsen af din ansøgning, ligesom du får besked såfremt
din ansættelse i Brüels Systems ikke bliver aktuel.
Brüel Systems A/S er blandt Europas førende producenter af miljøvenlige, fuldautomatiske
anlæg til håndtering, vask og tørring af genbrugsemballage til levnedsmiddelindustrien, fortrinsvis til eksport i Europa og Nordamerika. Vi blev etableret i 1843, og er stolte af at have opbygget
og fastholdt en 100% nordjysk ejet markedsledende virksomhed. Vi beskæftiger ca. 90 medarbejdere på virksomheden i Hjørring – ca. 50% dygtige smede i produktionen og
montagen ca. 50% ambitiøse teknikere der håndterer salg, udvikling, konstruktion
og leverance af vores kundetilpassede løsninger.
Vi lever efter vores værdisæt – altid med fokus på at leverer stærke løsninger til kunden, og på
at vækste og videreudvikle Brüel Systems som en moderne og god arbejdsplads. Vi lever efter
at trække i samme retning, og tage ansvar for den fælles indsats og udvise høj loyalitet,
professionalisme og frem for alt ordentlig og troværdig dialog med kunderne og med hinanden.
Vi trorpå, at nøglen til vores succes skyldes den stærke virksomhedskultur, som vi har opbygget
- med medarbejderne som den stærkeste og vigtigste ressource.
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