
 

 

Smed til reparation og vedligehold  
 

På MAT Dania står tiden aldrig stille – heller ikke anlæggene, hvis det står til os 

Til vores vedligeholdelsesafdeling søger vi endnu en dygtig servicetekniker, som sammen med 

vores nuværende kolleger kan sikre til en stabil drift og mest mulig oppetid på vores proces- og 

produktionsanlæg i aftentimerne. 

  

Opgaverne består af reparation og vedligehold på vores anlæg, som blandt andet omfatter 

støbelinjer, robotanlæg og CNC-maskiner. 

Vi fejlfinder samt udbedrer fejl og produktionsstop i en hverdag, som veksler mellem planlagte 

opgaver og akutopstået behov for hjælp rundt omkring i produktionen. 

 

Arbejdstiden ligger mandag-torsdag kl. 14.30-23.30 og fredag kl. 14.30-17.30. 

 

Kompetente og samarbejdsorienterede kolleger 

Vedligeholdelsesafdelingen består pt. af 10 smede, 4 elektrikere og en lærling. Vi løser opgaverne 

med høj faglighed og mange års knowhow, som sammen med en god portion humor og evnen til 

at samarbejde er årsagen til vores gode arbejdsklima i afdelingen. Vi sikrer, at du får en god 

oplæring og bidrager til, at du hurtigst muligt bliver selvkørende. 

 

Vi agerer i en hverdag med uundgåelig støj og støv, så det skal du være indstillet på. 

 

Faglig, løsningsorienteret og imødekommende 

Du har en smedeuddannelse gerne suppleret med relevant efteruddannelse i rygsækken, og har 

erfaring med automatiserings- og vedligeholdelsesopgaver. Derudover er du teknisk velfunderet og 

besidder en vis portion faglig stolthed. 

Som kollega bidrager du med en proaktiv og ansvarlig tilgang samt et godt humør til det gode 

arbejdsmiljø i afdelingen. Din omstillingsparathed gør, at du er i stand til at forlade en planlagt 

opgave, når behovet for akut hjælp opstår, og dit gå-på-mod kombineret med din faglighed vidner 

om, at du tør tage beslutninger og er indstillet på at finde løsninger. 

Du er bevidst om at skabe relationer og bidrage til et godt samarbejde på tværs af faggrupperne i 

produktionen, og du ved, at et smil og hjælpsom tilgang er godt givet ud – også når det brænder 

på.  

Interesseret? 

Har vi fanget din interesse, og har du lyst til at bidrage til at sikre driften på et moderne jernstøberi, 

så hører vi gerne fra dig. Send din ansøgning sammen med dit cv og andre relevante dokumenter 

til job@dania-as.dk. Mærk ansøgning ”Smed”. 

 

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt, og vi behandler derfor ansøgninger løbende.  

  

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte 

vedligeholdelseschef Peter Vinther på mobil nr. 6163 3034. 



 

 

MAT DANIA er et moderne jernstøberi med egen maskinfabrik i Polen. Vi samarbejder med førende 

leverandører/kunder inden for segmenterne hydraulik, vindmøller, arbejdskøretøjer og maskinkomponenter. 

Cirka 65% af salget er eksport. Vi sætter kundeservice højt og værdsætter engagement, samarbejde og 

dygtighed. Over 400 medarbejdere sammenlagt i Aars og Polen bidrager til at skabe resultaterne og den 

vigtige fortsatte udvikling af virksomheden. 

MAT DANIA har siden 2012 været medlem af MAT Foundry Group, der er en af verdens største 

støberigrupper med otte støberier fordelt på 3 kontinenter.  

 


