
 - a strong solution for the environment

Uddannet smed til Platz Karosserifabrik
under ReTec Miljø ApS

Vi har travlt og søger derfor en erfaren og uddannet smed 
til at indgå i vores team.

Dansk ekspertise i et internationalt netværk
Vi er en 100 % ordreproducerende virksomhed, der 
udvikler og producerer specialopbyggede trailere. 
Vi arbejder fra vores hovedsæde i Haderslev, men vi drager 
nytte af et bredt internationalt netværk. Vi er forhandler af 
flere udenlandske mærkevarer.

Vi forventer, at du:
• Er uddannet smed
• Er god til at svejse Co2, mag, mig og tig
• Taler og forstår dansk
• Minimum har kørekort B
• Har en god tegningsforståelse

Vi tilbyder:
• Hvert projekt er unikt. Du får derfor lov til at få masser af   
   indflydelse på løsning af opgaven
• At blive fagligt udfordret gennem vidt forskellige 
   selv-tænkende opgaver
• Mulighed for at styre egne projekter
• En uformel omgangstone med plads til masser af lun 
   humor i et ungt team
• Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder
• Løn efter kvalifikationer
• Pensionsordning 
• Sundhedsforsikring
• Kursus og efteruddannelse efter behov

Når du starter, vil du hurtigt mærke, at du får en stor be-
tydning på holdet. Dine ideer og inputs vil blive værdsat, og 
du får mulighed for at arbejde med egne ideer og projekter, 
som du selvfølgelig følger til dørs.
 
Du bliver en del af et harmonisk team, hvor vi bruger 
hinanden til vidensdeling, men også har en god atmosfære 
med højt til loftet. Vi hjælper hinanden og sørger for, at vi 
kan realisere vores ideer. Og så sørger vi for, at du løbende 
får kurser og efteruddannelse, så du udvikler dig i takt med 
virksomheden.
 
Lyder det interessant?
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at 
kontakte Jørgen Platz på tlf. 40 74 03 33 eller 
Søren Olesen på tlf. 21 49 84 58.
Læs mere om os her: www.retec.dk og www.bplatz.dk

Din ansøgning og CV sender du til:
Jørgen Platz på jpl@retec.dk
eller
Søren Olesen på sol@retec.dk

Vi ønsker jobbet besat snarest muligt og holder samtaler 
løbende, indtil vi har fundet den rette.

Vi ser frem til at høre fra dig.

ReTec Miljø ApS
Fjordagervej 38
DK - 6100 Haderslev
www.retec.dk  

ReTec Automation ApS
Fjordagervej 38
DK - 6100 Haderslev
www.retec-automation.dk 

ReTec Miljö AB
Kolonivägen 63
SE - 371 54 Karlskrona
www.retecmiljo.se 

ReTec Recyclingtechnik GmbH
Kiefernstraße 18
DE - 32257 Bünde
www.retec-recycling.de


