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Viggo Hansen A/S Odense C. søger klejnsmede 1-3 stk.  
 
En hurtigt voksende ordrebog og stigende efterspørgsel på kvalitetsarbejde har gjort, at vi nu er flyttet til 
nye, større og flotte lokaler i Hjallese. Så derfor er vi nu i den situation, at vi har plads til mange nye 
dygtige kollegaer og måske er du en af dem? 
 
Viggo Hansen A/S er en moderne Smede- og maskinfabrik, der udvikler, producere og servicere maskiner 
til alle brancher, så som danske og udenlandske fødevareproducenter, bryggerier, tobaksindustrien samt 
mange andre spændende områder.  
 
Af typiske opgaver/projekter kan nævnes:  

• Doseringsanlæg, primært til pulver.  
• Byrums inventar 
• Trykbærende udstyr 
• Udvikling af special maskiner til fødevarebranchen 
• Transportbånd, og andet produkts håndteringsudstyr 
• Servicering, fejlfinding samt vedligehold af produktionsapparater / linjer 

 
 
Kvalifikationer: 

• Baggrund som Rustfast- / Sort klejnsmed eller maskinarbejder 
• Erfaring med tyndplade er et krav 
• Tegningsforståelse 
• Erfaring med produktion af fødevare maskiner er en fordel,  

men ikke et krav 
• Kan arbejde selvstændigt 
• Imødekommende og opsøgende hos vores kunder 
• Kvalitetsbevidst og struktureret 
• Gerne truckcertifikat og trailer kørekort 

 
 
Hos Viggo Hansen A/S bliver du en del af et team der tør gå forrest, når den bedste løsning til en given 
opgave skal findes, samt værdsætter sammenhold og arbejdsglæde i hverdagen.  
Hos Viggo Hansen A/S lægger vi stor vægt på det inkluderende og gode arbejdsmiljø, samt vi tager ansvar 
og udviser omsorg for alle vore medarbejdere.  
 
Vi har motionscenter, som alle ansatte kan benytte frit døgnet rundt. 1 gang ugentligt spiser hele firmaet 
fælles firmabetalt morgenbrød i vores formiddagspause. Derudover har vi flere sociale arrangementer 
fordelt over året som er både med og uden påhæng, hvor hygge er i højsædet.  
 
Vi har arbejdsopgaver der tilgodeser de fleste profiler, alt fra finmekanik, maskinproduktion, 
certifikatsvejsning af trykbærende udstyr, samt serieproduktion. Ligeledes har vi montage og indkøring af 
maskiner og produktionslinjer. Er du den rigtige profil sørger vi selvfølgelig for de nødvendige kurser og 
efteruddannelse, og sikre løbende udvikling til gavn for dig og os. Vi benytter et kvalifikationssystem, som 
hjælper os til at holde styr på hvilke ressourcer vi har i virksomheden, og indenfor hvilke arbejdsområder vi 
skal have folk på efteruddannelse.  
 
Ønsker du at ansøge eller mere information om jobbet kan produktionschef Tim Andreasen kontaktes på 
telefon +45 28 79 78 77 eller mail: tan@viggo-hansen.dk    
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