
ER DU AF DEN RETTE STØBNING?
STØBERIBRANCHEN SØGER LÆRLINGE TIL STØBERITEKNIKERUDDANNELSEN
Til virksomheder i hele landet søger vi 15 støberiteknikerlærlinge - gerne voksenlær-
linge. Stillingerne er med opstart som ufaglært hurtigst muligt, hvorefter du vil starte på
uddannelsen til august 2023.

VI SØGER 1-2 LÆRLINGE TIL:

Vald. Birn A/S, Holstebro
Mat Dania ApS, Aars
Jydsk Aluminium Industri A/S, Herning
Uldalls Jernstøberi A/S, Vejen
Sabro A/S, Hornslet
Ferrodan, Skjern
UG Metal, Hedensted
CC Jensen Casting A/S, Svendborg
Frese Metal i Slagelse

HVAD LAVER EN STØBERITEKNIKER?
Som støberitekniker skal du bruge dine håndværksmæssige færdigheder til at støbe em-
ner til forskellige produkter. Du bliver en vigtig forudsætning for udstyr til transport,
landbrugs, fødevare og industriel produktion. Du kommer fx til at støbe skibspropeller,
chassiser til motorcykler, gearkasser til lastbiler mm. 

Som støberitekniker lærling bliver du klædt på til at varetage tekniske og udfordrende
arbejdsfunktioner i produktionen, og du får gradvist opbygget en stor viden om materia-
ler og deres styrker. Din hverdag foregår typisk i et spændende produktionsmiljø på et
støberi, hvor du får masser af udfordringer og en alsidig hverdag.
Du kommer i forskelligt omfang til at anvende CAD programmer og CNC-
programmering.

Du vil blive aflønnet som ufaglært, og du bibeholder denne løn når du påbegynder
uddannelsen.

KORT OM UDDANNELSEN:

Uddannelsen som støberitekniker tager i alt 3 ½ år
Du kan tage uddannelsen som voksenlærling (EUV)
Grundforløb 2 skal du tage på en erhvervsskole nær dig, og det tager ½ år
Hovedforløbet til uddannelsen som støberitekniker tager 3 år
Der er 22 ugers fordelt skoleophold på hovedforløbet
Hovedforløbet foregår på Uddannelses Center Holstebro, hvor du kan bo på
skolehjem

MED EN UDDANNELSE SOM STØBERITEKNIKER FÅR DU:

En uddannelse med høj faglighed og fokus på godt håndværk
Masser af udfordringer i en hverdag, hvor ikke to dage er ens
En uddannelse med masser af fremtids- og karrieremuligheder
Løn under uddannelsen
99% Jobgaranti og attraktiv løn efter endt uddannelse

VI FORVENTER DU:

Kan bruge dine hænder og dit hoved i praksis
Har mod på en uddannelse og en fremtid i støberibranchen
Er ansvarsfuld, pligtopfyldene og samarbejdsvillig
Kan starte hurtigst muligt og påbegynde uddannelsen til august 2023

Har du spørgsmål til stillingerne og uddannelsen, er du velkommen til at kontakte Hen-
ning Dam på 21699561 eller hd@stoberitekniker.nu.

Vil du se mere om uddannelsen, så tag et kig på www.støberitekniker.nu eller find os på
de sociale medier.

Der er 15 ledige stillinger

Intet fast arbejdssted

Vigtige datoer
Oprettet: 12. december 2022
Ansøgningsfrist: 6. februar 2023
Ansættelsesdato: Hurtigst muligt

Virksomheden tilbyder
Fastansættelse
Fuldtid
Almindelige vilkår

Kontaktperson
Daglig Leder
Henning Dam
Hovednummer: 21699561
Email: hd@stoberitekniker.nu

Arbejdsgiver
Supportteam for støberitekniker
Spettrupvej 7B
8722 Hedensted
Danmark

Ansøgning
Ved skriftlig henvendelse

Via hjemmeside:

Via e-mail: hd@stoberitekniker.nu

Telefonisk: 21699561

Annonce ID
5615231
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