
   

 

Odense | Alu-smedelærling  

NMF Industries er i hastig udvikling og søger derfor en alu-smedelærling. Du kommer til at indgå i et dygtigt og 

engageret team i en veletableret produktionsvirksomhed med mange års erfaring med fleksible og professionelle 

løsninger inden for plade-bearbejdning til vind- bygnings- og maskinindustrien. 

Uddannelsen:       

Uddannelsen løber over 4 år og der veksler mellem praktikperioder 

og skoleforløb. 

Skoleforløbet foregår på Skjern Tekniske skole, hvor man bor på skole- 

hjemmet. 

Jobbet: 

Vi er underleverandør til vind branchen, og producere hovedsageligt emner i 

aluminium, som vi laserskære, bukker og svejser. Alle skoleophold foregå på 

Skjern Tekniske Skole, da de er den eneste skole der tilbyder speciale i 

aluminium 

Løn: 

Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne. 

VI TILBYDER 

En spændende stilling i en udviklingsorienteret virksomhed, hvor du får gode muligheder for at forme din hverdag og 

fremtid. Du bliver en del af et professionel team i et uformelt miljø, hvor positivitet og nye initiativer værdsættes.  

ER DU KLAR TIL AF GRIBE MULIGHEDEN 

Så send en motiveret ansøgning med CV til e-mail jos@nmf.dk. Har du spørgsmål vedrørende stillingen er du 

velkommen til at kontakte Produktionschef Jens Ole Sloth på mobil +45 20 90 73 53. Tiltrædelse snarest muligt  – 

ansøgninger evalueres løbende.  

Du kan se mere om virksomheden på www.nmf.dk. 

 

 

 

 

 
NMF Industries er en familieejet virksomhed, som siden 1999 har oparbejdet stor erfaring inden for pladebearbejdning af stål og aluminium. Det er 
en naturlig del af vores virksomhedskultur at være en seriøs og stabil underleverandør, som skaber størst mulig værdi for vores kunder. Vi stræber 
efter at levere en høj og ensartet kvalitet til den ønskede leveringstid. 
 
At vi er familieejet betyder, at ejerne er med i den daglige drift af virksomheden, og at der ikke er langt fra beslutning til handling. Det vigtigste for os 
er, at vores kunder oplever os som en betroet samarbejdspartner. Flere at vores kunder har vi således haft et tæt samarbejde med siden 
virksomhedens start. 
 
NMF Industries er en del af Skovsager Group.  
   
  

 

https://skovsagergroup.dk/koncernen/nmf/
http://www.nmf.dk/

