
 

 

 

SMED / OPERATØR VALK WELDING ROBOT VED 
ÅRHUS  
Er du klar til at arbejde på de mest moderne Valk Welding svejserobotter i en 
ambitiøs virksomhed i vækst? Eller er du rustfri smed med erfaring i rustfri og 
aluminium? Er du en kompetent og alsidig håndværker, som har fokus på kvalitet? 
Og kan du indgå som et ansvarligt medlem af et team, med din erfaring fra lignende 
job som smed eller operatør på Valk Welding svejserobot? Så er du måske en af vores 
nye medarbejdere.   
 
Vi tilbyder dig   
IQ Metal er i kraftig vækst, og for at møde vores kunders forventninger om leveringsfleksibilitet 
og -sikkerhed, har vi besluttet at øge antallet af medarbejdere og investere i en række nye 
maskiner.  
 
Du vil blive en del af et team med mere end 500 medarbejdere i IQ Metal på vores fabrikker i 
Danmark og Polen, som samarbejder med store kunder i hele Europa. Vi leverer typisk samlede 
løsninger af produkter og fokuserer på at give kunderne den bedste oplevelse ved at sikre 
komplet levering til tiden, i rette kvalitet. 
 
Er du smed? 
Vi tilbyder selvstændigt arbejde i moderne faciliteter. Det er et krav, at du er en erfaren smed, 
som har arbejdet inden for faget inden for de sidste par år. Du skal have tegningsforståelse, 
samt selv kunne udvikle og fremstille fiksturer og værktøjer til at sikre optimal håndtering af 
emner. Du trives hjemmevant i rustfri og aluminium.  
 
Operatør 
Vi kan tilbyde dig at blive operatør på vores nye og top-moderne Valk Welding robot. Arbejdet 
vil bestå i at køre programmerne ind efter de er lavet offline af vores ingeniør, og efterfølgende 
sørge for driften af robotten, samt hjælpe til med nødvendige fiksture. Da det er den første 
svejserobot i den danske fabrik, er der tale om en nyoprettet stilling, hvor du får support fra 
vores polske svejseafdeling, der med mere end 12 svejserobotter har sin egen certificerede 
svejseorganisation. De er klar til at hjælpe dig, men det vil være en fordel hvis du har erfaring 
med Valk Welding robotsvejsning allerede.  
 
Du kan se mere om vores brug af Valk Welding Robotter på DETTE LINK 
 
Sådan er det at arbejde hos IQ Metal 
Du indgår som en fast del af et godt team med 5-10 mand, som selv planlægger hverdagen og 
skaber overblik over ordreplanen. Vores maskinpark sikrer, at alt kører som det skal. En del af 
CNC maskiner er fuldautomatiske, mens andre er semi-automatiske. Vi inviterer gerne på en 
kop kaffe og tur rundt i produktionen, hvis du er interesseret i et job hos os.   
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https://valkwelding.com/en/solutions/iq-metal-master-of-excellence-in-robotic-welding


 

 

 

Side 2 
 
Løn og ansættelsesforhold er gode og konkurrencedygtige, og indeholder udover pension også 
en sundhedssikring. Alle fastansatte på nathold tilbydes årligt sundhedstjek.  
 
Der er kaffe og vand tilgængeligt i kantinen, og vi har en god stemning på virksomheden, som 
er professionelt ledet.   
 
Vi forventer til gengæld, at du er en god kollega, som hjælper til når det er krævet af hensyn til 
teamet og opfyldelse af kunders forventninger. Du har humor og smil på læben i hverdagen, 
også når der er travlt. Bopæl nær Hasselager/Århus vil være en fordel, men ikke nødvendigvis 
et krav.   
  
Interesseret?  
Læs mere om virksomheden på www.iqmetal.com eller kontakt vores Produktionsleder Lars 
Holm på telefon 8738 9011 for en uforpligtende snak.  
  
Send din ansøgning og CV mærket enten ”Smed Hasselager” eller ”Maskinoperatør Valk 
Welding Hasselager” på job@iqmetal.com snarest muligt. Alle ansøgere behandles 100% 
fortroligt, og relevante ansøgere vil blive inviteret til en fortrolig samtale, hvor der vil være 
mulighed for at få uddybet ansættelsesforhold og se virksomheden.   


