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Smed og montør søges 

Ønsker du en fleksibel, alsidig og udviklende arbejdsdag, hvor din viden og kompetencer indenfor konstruktion og 
montering af industrimaskiner og komplette Turn-key installationer, er du den rette. 

Vi er en sammentømret maskinbyggerafdeling i SAXE Group beliggende i Hvidovre. Vi udvider løbende med nye 
forretningsområder og kan således tilbyde gode muligheder for faglig og personlig udvikling. 

I øjeblikket har vi brug for en smed med baggrund som industrisvejser, mekaniker, maskinmontør eller andet, der 
ønsker en afvekslende arbejdsdag med tæt kontakt til både kunder, kollegaer og leverandører.  

 

OM JOBBET 

Vores produkter er overvejende højt specialiserede polyuretananlæg til automobil-, møbel- og bygningskonstruktions 
industrien. 
 
Som smed og montør vil du være en vigtig del af produktion og færdiggørelsen af mindre og større projekter i ind og 
udland. 

Du er rutineret svejser som motiveres af afvekslende arbejde, som kan bestå af alt fra større svejsearbejde til 
montering af større maskinprojekter hos kunder. Du er indstillet på at arbejdet foregår både på vores værksted i 
Hvidovre og ude hos vores kunder. 

Det vil være en fordel hvis du har truckcertifikat.  

I forbindelse med projektering og aflevering af projekterne vil der i et vist omfang forekomme udlandsrejser. Du skal 
således gerne kunne engelsk i skrift og tale. Vi forventer, at du er fleksibel ift. arbejdstider. 
Læs mere på http://www.saxe-group.com/da/produkter/polyurethane/ 

 

PERSONLIGE EGENSKABER 

Du har øje for detaljer og er i stand til at skabe dig overblik for opgaverne som sikrer, at vores anlæg bliver indkørt og 
afleveret med tilfredshed for kunden. 

Du arbejder struktureret, selvstændigt og kan håndtere til tider pressede situationer. Vi lægger vægt på, at du 
afleverer tingene i ordentlig stand. 
 
VI TILBYDER 

Du får ansvar og udfordringer i en produktionsenhed, hvor alle nyder den uformelle omgangstone og miljø med højt til 
loftet og plads til god humor. For den rette person vil der være rig mulighed for såvel faglig som personlig 
udvikling.  Selvfølgelig får du fleksible arbejdstider efter aftale. Løn forhandles efter kvalifikationer. 
(Lokalaftale under Industriens overenskomst) 
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Send din ansøgning og dit CV til: 

 
 
SAXE Polyfa System A/S 
Jernholmen 43-47 
2650 Hvidovre 
Danmark 
 
Telefon:  4497 7022 
Mail: hr@saxe-group.com 
 
 
For yderligere information kontakt: 
 
Tommy Lauridsen (Direktør): 
Mail: tgl@saxe.group.com  
Telefon: 4027 5473 
 
Ulrik Gert Nielsen (Ejer): 
Mail: ugn@saxe-group.com  
Telefon: 2399 8296 
 

 

Vi ser frem til at høre fra dig. 

Med venlig hilsen/Best regards/Mfg  
 
 
SAXE Polyfa System A/S 
 

 
 

mailto:hr@saxe-group.com
mailto:hr@saxe-group.com
mailto:tgl@saxe.group.com
mailto:ugn@saxe-group.com
http://www.saxe-group.com/

