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Vil du være med til at gøre en forskel? 

 

Den danske metalindustri mangler lærlinge, det kunne nemt være dig.  

Der er mangle gamle historier og skrøner om smedefaget, såsom at det er usexet, 

arbejdet er hårdt og nedslidende.  

 

Men det passer altså IKKE.  

 

Smedet faget har gennem den sidste tid været i en kæmpe udvikling, teknologier og 

hjælpemidler gør en stor forskel i den nye dagligdag for en smed.    

 

Nedenfor kan du læse en beskrivelse for hvad uddannelsen som rustfast klejnsmed 
omhandler. 

 

Nogle brancher stiller høje krav til hygiejne og produkters vedligeholdelse, fx 
fødevareindustrien, sundhedssektoren, bilproducenter og kemiske fabrikker. Det er derfor 
vigtigt, at alle komponenter og maskiner bliver fremstillet, så de lever op til de gældende 
krav og standarder på området. Og at de gør det, vil være dit ansvar som rustfast smed. 
 
I løbet af uddannelsen lærer du at udvælge og arbejde med rustfaste materialer, som fx 
aluminium, kobber og rustfrit stål. Du lærer også om de nyeste teknologier og processer 
til formgivning og bearbejdning af denne type metal. Ligesom du får viden om, hvordan 
du løser opgaverne, så de lever op til de lovmæssige krav på de forskellige områder. 
 
Som smed med speciale i rustfast vil dine primære opgaver være at: 

• Fremstille komponenter, konstruktioner og maskiner i rustfaste materialer til 

brancher, hvor der er høje krav til hygiejne, f.eks. fødevareindustrien og den 

kemiske industri 

• Skabe specialløsninger samt udvikling af nye innovative maskiner inden for 

smedehåndværket 

• Sikre overholdelse af virksomhedens samt kundernes gældende kvalitetskrav 

• Udføre overflade/efterbehandlinger 

• Holde dig opdateret inden for den seneste teknologi og de nyeste metoder. 

 

Vil du høre mere så ring gerne til os, vi sidder klar på telefon 66 13 37 50 

http://www.viggo-hansen.dk/

