
Hvem er du?  
• Du s� ller høje krav � l dig selv i forhold 

� l kvalitet og ordenssans 
• Sæ� er en ære i at være en del af hol-

det og brænder for at dyg� ggøre dig 
• Er teamplayer, pligtopfyldende og    

møder � l � den
• Møder dagen energisk med et smil og 

er fl eksibel i� . at arbejde i 3-holdsski�  
• Har hænderne skruet rig� gt på og har 

kendskab � l simpelt håndværktøj
• Er i gang med/har bestået grundforlø-

bet � l smedeuddannelsen

ER DU BLEVET NYSGERRIG OG KLAR TIL AT GÅ OMBORD?
Så send en ansøgning, cv og eventuelt billeder af grundforløbsprojekter fra 
skolen � l Ane� e Sørensen - ahs@marcod.dk  
Har du spørgsmål � l lærepladsen, er du meget velkommen � l at kontakte 
Peter Mølgaard, på tlf.: 21 38 95 56 - mail: PeterM.Kristensen@alfalaval.com
eller Ane� e Sørensen på tlf.: 22 62 48 99

Hos Alfa Laval tager vi din 
uddannelse alvorligt!

Vi tilbyder:
• En varieret arbejdsdag med faglige 

udfordringer og dyg� ge og engagerede 
kolleger, der i teams brænder for at 
lære fra sig og udfordre dig gennem din 
lære� d. 

• Gode muligheder for personlig og faglig 
udvikling

• Turnus i lære� den med opgaver i vedli-
gehold, montage og testcenter udover 
svejseafdelingerne

• En læreplads i et dynamisk miljø, hvor 
arbejdsmiljø vægtes højt

• En hverdag hvor omgangstonen er ufor-
mel og dialogbaseret 

Vi glæder os � l at modtage din ansøgning hur� gst muligt og senest 15. august 2019. 

Alfa Laval - Gasværksvej 21, 9000 Aalborg
www.alfalaval.dk 

Smedelærling til Alfa Laval A/S
Alfa Laval i Aalborg søger en smedelærling til start sep./okt. eller efter aftale.

Alfa Laval:
Du vil blive en del af en global virksomhed 
med ca. 17.500 ansa� e, som arbejder med 
procestekniske løsninger og komponenter 
indenfor energi, miljø og fødevare. Hos 
Alfa Laval Aalborg A/S arbejder vi med 
kedelteknologi, hvor arbejdsopgaverne 
blandt andet er; svejsning af rus� ri kompo-
nenter, svejsning af ”sort” stål og opsam-
ling af Pure Ballast anlæg.
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