
Frisk smedelærling med gå-på-mod 

 
Drømmer du om en fremtid som faglært smed, og skal vejen dertil være fyldt med 

spændende opgaver og gode læremestre, så overvej en uddannelsesaftale med MAT 

Dania. 

 

Med en læreplads på vores moderne jernstøberi, vil du få en bred uddannelse i et 

spændende læringsmiljø, hvor ”det sorte fag” leves fuldt ud.  

 

Du bliver en del af vores Vedligeholdelsesafdeling, som pt. består af 15 smede og 

elektrikere og 2 lærlinge foruden dig. 

 

Ingen opgaver er for store eller små til at involvere dig i dem, og du vil hurtigt blive 

bekendt med vores produktionsmiljø, hvor du blandt andet kommer til at arbejde med 

� Konstruktioner 

� Vedligehold 

� Reparationer  

� Teknik 

 

Derudover vil fejlsøgning og udbedring på støbelinjer og robotanlæg mv. blive en 

væsentlig del af opgaverne. 

 

Vi tilbyder dig en læreplads i et velfungerende team med gode, kompetente kolleger, 

som er indstillet på at lære fra sig og klæde dig fagligt på til en fremtid som smed. 

 

Til gengæld forventer vi, at du er indstillet på at lære, og viser det ved at vise interesse, 

være fleksibel og tage ansvar. 

 

Det skal være helt naturligt for dig, at vi kan regne med dig – det vil sige, at du møder til 

tiden og tager et medansvar for, at du får det ud af læretiden, du skal. 

Derudover forventer vi, at du vil fremvise en straffeattest. 

 

Interesseret? 

Hvis MAT Dania skal være en del af din fremtid, så vis din interesse ved at sende en 

motiveret ansøgning og fortæl, hvorfor du skal være en del af teamet i 

Vedligeholdelsesafdelingen.  

 

Send din ansøgning sammen med dit cv og andre relevante dokumenter til job@dania-

as.dk. Mærk din ansøgning ”smedelærling”. 

 

Hvis du har spørgsmål, eller vil vide mere om det at være lærling på et støberi, er du 

velkommen til at kontakte vedligeholdelseschef Peter Vinther på mobil 6163 3034. 

 

 

 

 


