
VI SØGER EN KVALITETS- OG ANSVARSBEVIDST

KLEINSMED - LÆRLING 

BLIV DEL AF EN VIRKSOMHED I VÆKST

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

Har du bred teknisk forståelse og interesse - og sult efter at lære mere?

Har du lyst til at arbejde med både komponent produktion i hånden og med ABB svejserobotter?

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

Så er du vores ny kollega på vores grønne vinderhold!

Din rolle
Du indgår som lærling på dagholdet og får mulighed for 
at lære faget fra bunden. Vi har en uddannelsesansvarlig 
klejnsmed, som med lige dele faglig stolthed og 
pædagogisk tilgang støtter din udvikling fra første dag og 
til du er udlært. 

Vores målsætning er, at din faglighed udvikles og dine 
menneskelige egenskaber sættes i spil, som del af 
holdet. I får et tæt samarbejde med plads til både at dele 
viden og til at spørge, hvis man er i tvivl om noget. Du 
kommer til at arbejde med bl.a. følgende:

• I produktionen kommer du til at arbejde 
med tildannelse, ophæftning, svejsning og 
efterbehandling af tyndplade og svære 
godstykkelser i både sort stål og i rustfri

• Du kommer til at stifte bekendtskab med 
produktion med svejserobotter

• Du er med i montage og indkøring 
af de færdige maskiner

Din profil
• Du har sat dig for at blive uddannet til klejnsmed - 

som ungdomsuddannelse eller som voksenlærling

• Du er i gang med dit grundforløb og er klar til 
en læreplads sommeren 2023 eller tidligere

• Du har bred teknisk indsigt og er 
sulten efter ny praktisk læring

• Du har haft et praktisk ungdomsjob, hvor du har 
vist at du tager ansvar for dine arbejdsopgaver

• Bopæl rimelig lokalt eller et ønske om at flytte hertil

Du arbejder struktureret og sætter en ære i at levere 
et godt produkt. Du er en god kollega og kan lide at få 
noget for hånden. Du trives bedst i en mindre og uformel 
organisation. Og god humor – det er et must!

Vi oplever voksende interesse for vores forretningskoncept og mission ’turn waste to value’.  
Vi leverer løsninger til industrier omkring ressource genvinding og grøn energiproduktion.

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.

Next step
Send kort ansøgning og CV som word/pdf mrk. ”lærling” 
til teknisk direktør Søren Rossen Bech, srb@runi.dk.

Samtaler afholdes løbende og ønsket opstart er snarest 
muligt, så vær gerne frisk på tasterne. Hvis du ønsker 
at kigge forbi først, er du selvfølgelig også meget 
velkommen - for sådan er vi.

runi.dkRUNI A/S - Kleinsmed - Lærling


