
• Har du bred teknisk forståelse og forstår du at få noget fra hånden?

• Har du erfaring med MAG svejsning og kunne du evt. have lyst 
til at prøve kræfter med ABB svejserobotter?

• Motiveres du af at være del af en sund arbejdskultur med plads til et godt grin?

• Kan du li’ tanken om at skulle arbejde med ’sort metal’ med et ’grønt twist’?

VI SØGER EN KVALITETS- OG ANSVARSBEVIDST

KLEJNSMED

BLIV DEL AF EN VIRKSOMHED I VÆKST

Hos Runi A/S i Tarm oplever vi voksende interesse for vores forretningskoncept og mission som 

maskinproducerende virksomhed – ’turn waste to value’. Vi søger en motiveret klejnsmed og ny 

kollega til vores grønne vinderhold.

Så læs videre
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DIN ROLLE
Du indgår som fast spiller på dagholdet og 
skal med både din faglighed og menneskelige 
egenskaber styrke vores produktion.

Du bringer gerne dig selv og dine 
kompetencer i spil i forhold til dine kolleger. 
I får et tæt samarbejde med plads til både at 
dele viden og til at spørge, hvis man er i tvivl 
om noget.

Dine opgaver bliver bl.a. følgende:

• Komponent produktion i hånden og 
med svejserobot, primært med MAG 
svejsning i pladetykkelser fra 3 – 25mm 

• Hvis du har lyst og mod til at prøve 
kræfter med ABB Svejserobotter, 
så har du muligheden hos os. 

• 
• 

DIN FAGLIGE PROFIL
• Faglært klejnsmed med 

bred teknisk indsigt

• Erfaring med komponent 
produktion

• Erfaring fra lignende stilling

• Bopæl rimelig lokalt eller et 
ønske om at flytte hertil

DIN PERSONLIGE PROFIL
Du trives med selvstændigt ansvar og 
motiveres samtidigt af at skabe resultater 
sammen med andre. 

Du har en struktureret og ansvarsfuld tilgang 
til dine opgaver og sætter en ære i at levere et 
godt produkt. 

Du er arbejdsom og kan li’ at få noget fra 
hånden. 

Du er en god kollega, forstår at lytte og 
forholder dig konstruktivt til udfordringer. 

Du trives bedst i en mindre og uformel 
organisation. Og god humor – det er et must!
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OM VIRKSOMHEDEN
Runi er beliggende i det åbne Vestjylland ved Skjern å. Vi har egen produktion af maskiner 
og beskæftiger i dag 45 medarbejdere.  Vi er ejerledet og står på et solidt fundament med 
15 distributører rundt om i verden, eget salgskontor i USA og store internationale kunder 
indenfor fødevare, genanvendelse af affald samt produktionsindustri.

Vores succes er bygget på innovation, godt håndværk, agilitet og holdånd i tæt og tillidsfuldt 
samarbejde med vores kunder verden over. Sammen producerer og udvikler vi solide 
maskiner til den cirkulære økonomi, ressource genvinding samt grøn energiproduktion 
baseret på affaldsstrømme. Dette har igennem de sidste 20 år ledt til, at Runi i dag står 
stærkt med mere end 2000 solgte maskiner rundt om i verdenen. 

”Vi har i produktionen et stærkt teknisk hold med en god 
forskellighed både fagligt og menneskeligt. Vi supplerer 
hinanden godt, og der opstår ofte spontane drøftelser 
omkring hvilken tilgang til en given problemstilling, der 
er bedst. Vores hverdag er præget af en kombination af 
arbejdsomhed og lun humor. 

Vi er optaget af enkle, robuste løsninger og glædes over det 
langsigtede perspektiv, som det giver, at have vores egen 
produktplatform, som vi kan optimere og forbedre.

Og vi ser alle frem til at få endnu en dedikeret spiller på 
holdet, der vil være med til at frembringe løsninger til 
bæredygtig ressourcegenvinding.”

NEXT STEP
Vi ønsker at sikre det rigtige match 
både fagligt og menneskeligt. Send kort 
ansøgning og CV som word/pdf mrk. 
”klejnsmed” til teknisk direktør Søren 
Rossen Bech, srb@runi.dk. Samtaler 
afholdes løbende og ønsket opstart er 
snarest muligt. Hvis du ønsker at kigge 
forbi først, er du selvfølgelig også meget 
velkommen - for sådan er vi.

Søren Rossen Bech
Teknisk Direktør

srb@runi.dk

Se vores videopræsentation af virksomheden her

VI TILBYDER
En god arbejdsplads hvor 
arbejdsglæde og positiv 

atmosfære på arbejdspladsen 
er en ledelsesprioritet. Vi har en 

overenskomst, der bl.a. indeholder 
en attraktiv pensionsordning 

samt sundhedsforsikring.
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https://www.youtube.com/watch?v=2sU4MOk3lAI

