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Klejnsmede 3-4 stk.  
Viggo Hansen A/S Odense C. 

 

Viggo Hansen A/S har tilføjet endnu flere produkter til vores portefølje.  

Derfor mangler vi flere folk til at afhjælpe de nye ordre godt på vej.  

 

Viggo Hansen A/S er Danmarks nye leverandør af trykbærende udstyr til diverse proces 

industrier.  

Så vil du være en del af det team der skal løfte produktionen af dette område, til et endnu højere 

niveau, er det måske dig vi mangler!  

 

Udover produktionen af trykbærende udstyr, er der udviklet et nyt højvandslukkesystem, hvor stål 

arbejdet dertil skal afvikles fra samme afdeling.  

Vandlukke systemet er primært TIG svejsning i tyndere rustfrie materialer, så erfaring med TIG i 

rustfri er et must.  

 

Hos Viggo Hansen A/S kan du være med i alle projektets faser, som støtte til produktionstiderne i 

forbindelse med kostkalkulationen til tilbudsafgivning. 

Du kan ligeledes bidrage med din viden i projekteringsfasen, hvor emnerne designes og udvikles. 

 

Hos Viggo Hansen A/S bliver du en del af et team der tør gå forrest når det gælder kvalitet af det 

færdige produkt, sammenhold samt arbejdsglæde i hverdagen.  

 

Som kollega ved Viggo Hansen A/S, vil en del af dine daglige arbejdsopgaver blive som 

følgende: 

 Fremstilling af trykbærende udstyr.  

 TIG Svejsning af vandlukke systemer.  

 Service og montage ved vores kunder i Danmark, såvel som i udlandet 

 

 

Kvalifikationer: 

 

 Du kan have følgende baggrund: Klejnsmed (Tyndplade TIG er et must)  

 Svejsecertifikater til trykbærende udstyr er en fordel.  

 Tegningsforståelse 

 Selvstændigt arbejdende 

 Stort gåpåmod.  

 Kvalitetsbevidst og struktureret 

 Gerne truckcertifikat og trailer kørekort 

 

Ønskes mere information om jobbet kan Operationel Direktør Kristian Lehrmann kontaktes 

 på telefon +45 29 65 89 94 eller mail: kristian@viggo-hansen.dk 

 

Hvilket også er adressen for ansøgninger.   
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