
 

Produktionsmedarbejdere til jernstøberiet i Aars  
Hvordan lyder det at blive en del af et moderne jernstøberi med ca. 250 dygtige kolleger 

og mange ordrer i ordrebogen?  

 
Vi er et hold af effektive og fleksible medarbejdere, som søger nye kolleger til 
nedenstående jobområder.  
 
Smelteri og støbelinjer  
Et centralt omdrejningspunkt for vores produktion er vores smelteri, hvis vigtigste opgave er 
at sikre den rette mængde og den korrekte sammensætning af jern til at holde vores 
støbelinjer produktive døgnet rundt. Det smeltede jern tranporteres til vores støbelinjer, 
hvor opgaverne består af overvågning af sandanlæg, ophældning af jern, kerneilægning 
og maskinføring.  
Afhængig af interesse og kvalifikationer vil du med tiden lære at håndtere flere af 
opgaverne omkring støbeprocessen.  
 
Renseriet  
I renseriet efterbehandler vi det støbte gods før det sendes videre til kontrol og 
forsendelse. Vi gør fx. brug af vinkelslibere, fræsere, slyngrensere, CNC maskiner og 
robotter. Typisk vil du specialisere dig inden for ét af områderne, men fleksibilitet til at lære 
nyt og rokere rundt er en forudsætning.  
 
Du kan blive en del af holdet, hvis du er mødestabil, tager ansvar for dine opgaver og er 
samarbejdsvillig, så du bidrager til at indfri vores leverings- og kvalitetsmål. Vi giver dig 
naturligvis en grundig oplæring.  
 
Din erhvervsmæssige baggrund er ikke afgørende. Erfaring med produktionsarbejde er et 
plus, men vigtigst er, at du har viljen til at lære og kan begå dig i et miljø med uundgåelig 
støj og støv. Til gengæld vægter vi kandidater, som taler og læser dansk, højt, så vi 
undgår misforståelser i dialogen og instruktionerne. Har du truck og/eller krancertifikat er 
det ligeledes et plus.  
 
Et job på støberiet indebærer opgaver, som kræver fysisk robusthed, så er du vant til at 
være fysisk aktiv og ved, hvad det vil sige at bruge bevægeapparatet meget i løbet af 
en arbejdsdag, har du en fordel.  
 
Interesseret eller nysgerrig på, om jobbet er noget for dig? Send os en ansøgning til 
job@dania-as.dk, hvis du kan se dig selv som vores nye kollega.  
Spotter vi et match til vores opgaver og afdelinger, inviterer vi indenfor og fortæller mere 

om det at være ansat på MAT Dania samt giver en rundvisning, så du kan se og 

fornemme et jernstøberi indefra. 


