JOBOPSLAG

DYGTIG SMED
TIL OPBYGNING AF RØRSYSTEMER I
RUSTFRIT STÅL
Er du en af Danmarks dygtigste rustfri smede til opbygning af rørsystemer i rustfrit stål? Så er
det dig, vi mangler!
DS Triple A/S er i positiv udvikling, og vi har travlt. Til vores kontor og fremstilling i Silkeborg søger vi en
dygtig og engageret rustfri smed/rørbygger til opbygning og fremstilling af UHT-anlæg til
fødevareindustrien. Er du ikke en af Danmarks bedste rustfri smede, skal du have ambitioner om at blive
det. Det betyder alt for os, at kunden får leveret et anlæg, der præsenterer den ypperste kvalitet til den
aftalte tid.
Du vil blive involveret i projekter til kunder fra hele verden. Du skal samarbejde med konstruktionsafdelingen om at lave de bedste og mest kosteffektive løsninger, så DS Triple altid leverer den mest
innovative løsning til en konkurrencedygtig pris.
Dine arbejdsopgaver

•
•
•
•
•
•

Opbygning af procesanlæg i tyndvæggede rustfri rør ud fra PI diagrammer og 3D tegninger
Certifikatsvejsning af rør
Ansvarlig for, at arbejdet fortages forsvarligt og sikkert
Sørger for, at der igennem projektafviklingen ikke mangler komponenter for effektiv fremdrift
Sparring med konstruktion før og under projektafvikling
Rejsearbejde kan forekomme

Dine kvalifikationer

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du er rustfri smed eller industri rørbygger med solid erfaring i rustfri
Du har svejsecertifikat i rustfri stål
Du har erfaring med opbygning af procesanlæg, gerne fra mejeri eller pharma-industrien
Du har erfaring med og forståelse for PI diagrammer og kan opbygge anlæg efter PI diagrammer
Du har flair for IT og har lyst til at anvende det
Du er ansvarsbevidst, kvalitetsorienteret og struktureret i dit arbejde
Du er motiveret for at dygtiggøre dig og udvikle din jobfunktion
Du kan kommunikere og samarbejde – også gerne på engelsk.
Du har lyst at springe på et tog, der kører stærkt, og gerne være med til at sidde på en af de
forreste pladser

Vi tilbyder

•
•
•
•

En attraktiv branche i kraftig vækst
Et alsidigt job med stor personlig frihed under ansvar, i en velfungerende virksomhed
Et job med faglige og personlige udviklingsmuligheder
Gode ansættelsesforhold, flekstid, sundhedsforsikring, bonusordning, firmapension m.m.

Tiltrædelse: Efter aftale
Ansøgningen sendes til Rune Blegvad Jensen. Ansøgningerne behandles løbende. E-mail: rbj@dstriple.dk
Yderligere information om jobbet og virksomheden kan du få hos Rune på mobil: 9123 0813.

Facts om DS Triple:
DS Triple er et mindre firma med 10 ansatte, og vi har travlt med udvikling af løsninger til fødevareindustrien, primært
inden for varmebehandling af flydende fødevarer. Vi laver kundetilpassede løsninger og anvender de nyeste
produktionsmetoder for at opnå de bedste og mest kosteffektive løsninger. Vi har en meget flad organisation, så der er
rig mulighed for at deltage i forskellige typer opgaver og projekter. Afdelingen er præget af en uformel tone, og vi er
ALTID parat til at hjælpe hinanden.
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