
 
 

Vi søger en dygtig og alsidig klejnsmed 
Hvem er vi: 
danrehab a/s er startet i 1981 og vi er inde i en positiv udvikling. Vores ambition er at forbedre hverdagen 
for mennesker med funktionsnedsættelser og samtidig forbedre deres hjælperes arbejdsmiljø. Udvikling af 
nye ideer og produkter til markedet for tekniske hjælpemidler til mennesker med funktionsnedsættelser er 
derfor afgørende for at sikre vores positive udvikling.  

Vi ønsker derfor fremadrettet at udvikle vores produktion, hvorfor vi har behov for nye kompetencer og et nyt 
syn på, hvordan vi kan gøre det bedre end vi gør i dag. 

Vi er en lille virksomhed og derfor arbejder vi tæt sammen og er meget fleksible i forhold til vores 
arbejdsopgaver, hvilket understøtter os i at få de rigtige varer, i den rigtige kvalitet produceret til tiden.   

Dine arbejdsopgaver: 
Arbejdsopgaverne er meget afvekslende og dækker over produktion, ekspedition, pakning og montage.  

Du skal derfor kunne arbejde i et TEAM, så hele proceskæden hænger sammen og kunderne dermed får 
deres varer til tiden. 

Udover produktion af standardvarer, kommer du også til at beskæftige dig med fremstilling af special-
fremstillede produkter, der er tilpasset til den enkelte borgers unikke ergonomiske behov. 

Dit primære overordnede mål er at være med til at sikre, at vores kunder får deres produkter i den aftalte 
kvalitet og til den rette tid.   

Dine kompetencer:   

Du skal have erfaring med at arbejde i både alm. stål, rustfast stål og det er et plus hvis du har erfaring med 
opbygning af svejse-fixturer. Vi forventer du kan fremstille produkter fra bunden lige fra opkortning, bore, 
stanse, svejse og montage.  

Vores forventninger til dig er: 
- MAG svejsning 
- TIG svejsning 
- Klargøring af div. stumper til svejsning 
- Montage og pakning af komplette produkter til lager 
- Kendskab til rørbukning 
- Drive og godt humør 
- At du er holdspiller og omstillingsparat 
  
Praktisk: 
Det er en fuldtidsstilling på 37 timer/uge og fortrinsvis på adressen Messingvej 13-15, 8940 Randers SV. 
 
Vi honorer løn efter kvalifikationer og lønafregning hver 14. dag 
 
Du kan læse mere omkring os på www.danrehab.dk 
Venligst send din ansøgning inkl. CV til René Friis Hansen på: rfh@danrehab.dk 
Hvis du har yderlige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Produktionsleder René på 
mobil: +45 4023 3551 
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