
 

 

Contiga A/S er en af Danmarks førende producenter af præfabrikerede betonelementer. Som totalleverandør af rådgivning, tegning, statik, produktion og montage har vi i 
mere end 35 år banet vejen for nye løsninger og gjort det umulige muligt indenfor konstruktion, produktion og montage af betonelementer. Contiga A/S er i stadig vækst og 
har i dag 450 medarbejdere i Danmark. Virksomheden er en del af HeidelbergCement Group som samlet set har over 1000 medarbejdere og fabrikker i Sverige, Danmark, 
Tyskland og Norge. Virksomheden har en årlig omsætning på DKK 2 milliarder.  

 

Erfaren smed/mekaniker 

 søges til Contiga i Tinglev   
 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har rygende travlt, og søger derfor hurtigst muligt én erfaren smed/mekaniker til at forestå drift- og 

vedligehold på vores produktionsanlæg i Tinglev. 

I tæt samarbejde med vedligeholdelseschefen vil du skulle sikre den daglige drift af 

produktionsanlægget, herunder deltage i optimeringen af såvel anlæg som produktion. Du vil fra første 

dag have den daglige kontakt til alle afdelinger ved Contiga, for at hjælpe med reparationer og 

vedligehold 

Du er teknisk orienteret og har kendskab til- og erfaring med hydraulik, lejer trykluft og svejsning. Din 

baggrund kan derfor være smed, mekanikker eller lignende. Kendskab til tysk er en fordel da 

virksomheden beskæftiger såvel danske som tyske medarbejdere, men dette er ikke et krav. 

Som person er du ihærdig, fleksibel, energisk, ansvarsbevidst og aktivt opsøgende, og forstår vigtigheden 

af at sammenhænget mellem drift og vedligehold fungerer. Du sætter en ære i at tingene fungerer og at 

dit arbejdsområde fremstår pænt og ordentligt. Du vil indgå i vagtplan, hvor du nogle uger møder fra 6-

14 andre fra 8-16 samt er en del af en tilkaldevagt til kl. 18   

Vi tilbyder   

Gode arbejdsforhold med gode kollegaer, hvor der arbejdes i et uformelt miljø og med en fri 

omgangstone. Der er i forbindelse med jobbet mulighed for at deltage i kurser og efteruddannelse. 

Virksomheden er beliggende på Mads Clausens Vej 58, Tinglev 

Har du spørgsmål til jobbet så kontakt snarest muligt vedligeholdelseschefen Hans-Henrik Steenholdt på 

mobil 52 17 10 25 eller HR Chef Ken Bertram Winther på mobil 52 17 10 07. 

Ansøgningsfristen er den 15.07.2022. Ansøgninger bedes sendt via nedenstående link. 

Vi glæder os til at kunne byde dig velkommen hos Contiga.  

http://www.linkedin.com/company/contiga-tinglev-a-s?trk=hb_tab_compy_id_2950098
mailto:info@contiga.dk

