
Industriteknikerlærling

Ønsker du en uddannelse fyldt med teknik og synlige resultater hver dag? Vil du også gerne 

udfordres både fagligt og personligt? Med de ting i bagagen, kan vi hos KM Rustfri tilbyde dig en 

uddannelse med gode fremtidsmuligheder. 

Så hvorfor ikke søge jobbet som industriteknikerlærling hos os?

Som industriteknikerlærling ved KM Rustfri i Skive indgår du i vores teknikerteam med bl.a. 3 andre 

industriteknikerlærlinge. Du bliver en del af en stærk kultur, hvor hjælpsomhed, sparring og gode sociale 

relationer er nøgleord i dagligdagen.

Opgaver, du kan se frem til;

• CNC-drejning og fræsning med Mastercam

• Fremstilling af hjælpeværktøjer til vores produktion

• Mange forskelligartede opgaver både enkeltstyks- og serieproduktion

• Procesoptimering og automation, alsidig og opdateret maskinpark

Vi tilbyder:

• En praktisk og målrettet uddannelse, hvor du kan bruge din faglighed

• En virksomhed med korte beslutningsveje og god mulighed for at tage ansvar.

• At du bliver en del af et dynamisk team, hvor det gode humør, den uformelle tone og det at hjælpe hinanden er 

en selvfølge.

• Løn og arbejdsvilkår iht. Industriens Overenskomst, sundhedsforsikring og pensionsordning

Er du klar på udfordringen - så send din ansøgning inkl. CV allerede nu til 

info@kmrustfri.dk

Vi behandler ansøgningerne løbende i forventning om ansættelse snarest.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte 
Produktionschef Anni Sørensen på tlf. 2045 3191 eller as@kmrustfri.dk

Lidt om dig;

• Du har matematiske forståelse og interesse for teknik 

• Det falder dig naturligt at trække i arbejdstøjet og få olie på fingrene 

• Du er kvalitets- og ansvarsbevidst, mødestabil og arbejder både selvstændigt og i samspil med kolleger

• Du er samarbejdsvillig, engageret, struktureret og pligtopfyldende

• Du tør stå ved egne holdninger, men er også god til at lytte og har en god portion humor

KM Rustfri er blandt de ledende virksomheder i Europa indenfor udvikling, produktion og salg af rustfri stål fittings og 
dybtraeks dele til fødevareindustrien. Som medlem af Neumo Ehrenberg Group har vi et solidt finansielt og professionelt 
bagland. Vi er omkring 70 medarbejdere, der siden 1974 har opbygget et stort know-how med kundens behov i centrum.


