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Smed 

 
Simatek A/S søger en klejnsmed eller rustfri smed, der kan svejse både i rustfri, tig og ”sort” Co2.  

Hvis du har lyst til at indgå i et team, hvor der altid er fart på og hvor to dage ikke er ens og du gerne tager ansvar, 

så er det nu du har chancen.  

Dine arbejdsopgaver: 

 
 Din primærbase vil være på vores fabrik i Jerslev, Sjælland, hvor der produceres ”sorte” og rustfrie filtre. 
 Du vil have montøropgaver både i Danmark og udlandet. 
 Du vil få mulighed for at følge produkterne fra start til slut. 
 Du vil have rejseaktivitet i udlandet på 10-40 dage årligt (med mulighed for mere) – både montage- og 

inspektionsopgaver. 
 Du er selv med til at skabe rammerne for din hverdag. 

 

Dine kvalifikationer: 

 
 Du er udlært klejnsmed/rustfri smed. 
 Du er certificeret i MAG svejsning 135 og Tig 141. 
 Du har gyldigt kørekort kategori B. 
 Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale, og gerne tysk på samtaleniveau. 

 
Tiltrædelse: hurtigst muligt. 
 
 
Spørgsmål og ansøgning: 
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Henrik Thygesen på hkt@simatek.dk eller tlf. 2347 6765.   

Ansøgning sendes pr. mail mrk. "Smed”  til recruitment@simatek.dk  eller til Simatek A/S, Stationsvej 3B, 4490 
Jerslev snarest muligt og senest d. 28.3.2018 

 
 
 
 
 
Simatek A/S har hovedkontor i Sorø og beskæftiger 60 medarbejdere. Virksomheden har siden 1970 produceret og 

markedsført højteknologiske, trykluftrensede posefiltre og filtersystemer til stort set alle former for industriel 

luftfiltrering, herunder støvafsugning generelt samt sanitære installationer til fødevare- og medicinalindustrien. 

Simatek opererer globalt, eksporterer ca. 75 % af omsætningen hhv. via OEM-kunder og direkte til slutbrugere, og 

har over 10.500 referenceanlæg, heraf ca. 300 inden for procesindustrien. 

 


