
 

Lærling som rustfast klejnsmed 
 

Danmarks førende producent af maskiner til fastfoodindustrien FKI Fast Food Teknik a/s 

søger en lærling som rustfast klejnsmed til vores fabrik i Verninge. 

Uddannelsesforløbet vil primært foregå hos FKI Fast Food Teknik a/s, men med skoleperioder 

på erhvervsskole. 
 

 
 

Lidt om jobbet 
Du kommer til at indgå i den daglige drift i svejse- og 

pladeafdelingen der tæller fem uddannede smede og én 

lærling. 

Vi arbejder med TIG svejsning i 1-10 mm pladetykkelse (dog 

primært 1-2 mm). På FKI svejser og sliber man selv alle sine 

emner, hvilket giver en unik mulighed for at lære og 

beherske de udfordrende teknikker det kræver at lave den 

overflade finish fødevareindustrien kræver. 
 

Ud over smedeafdeling har vi en stor pladeafdeling der giver 

rig mulighed for at arbejde med alle typer af 

pladebearbejdning. 
 

Lidt om dig 
Vi forventer, at du, udover at have et godt humør og en høj 

arbejdsmoral 
 

• Er pligtopfyldende og mødestabil 

• Har lyst til at lære og brænder for godt håndværk 

• Er holdspiller og vægter et godt samarbejde højt 

• Har haft et tidligere job som ungarbejder 

(et plus men ikke et krav) 

 
Vi tager vores lærlinge opgave seriøst 
Hos FKI bliver du en del af et ungt team, som alle er 

motiverede for at give dig den bedst mulige uddannelse. 
 

Ud over gode kollegaer, flextid, sundhedsforsikring, frugt- 

ordning og en velfungerende personaleforening med 

spændende arrangementer, kan vi tilbyde følgende 

 
• En seriøs elevplan der tager DIN uddannelse seriøst! 

• Arbejde med ny teknologi inden for smedefaget, som 

f.eks. en UR Svejserobot. 

• Oplæring i alle fagets aspekter lige fra svejsning til buk, 

slib, pladebearbejdning samt robotsvejsning mv. 

 
Hos FKI er alle i dit team med til at planlægge dit 

lærlingeforløb fra start til slut, så du i sidste ende får et 

resultat, du kan være stolt af! Vi lægger stor vægt på et tæt 

samarbejde med erhvervsskolen og sørger for, du er klædt 

godt på før et kommende skoleforløb. 
 

Vi venter spændt på din ansøgning 
Lyder et lærlingeforløb hos os som noget for dig? 

Så send os en ansøgning, hvori du fortæller lidt om dig selv 
 

• Hvorfor du har valgt netop uddannelsen som 

rustfast klejnsmed? 

• Hvorfor vi skal vælge netop dig? 

 
Ansøgning sendes til praktikansvarlig Mads Holm Pedersen 

på  mhh@fki.dk 
 

Husk at vedhæfte CV. Har du spørgsmål er du også meget 

velkommen til at ringe på 60119794 eller kigge forbi vores 

hjemmeside www.fki.dk hvor du kan læse lidt mere om os og 

vores produkter. Vi glæder os til at høre fra dig! 

 

 
 
Virksomhedsfakta 

FKI Fast Food Teknik a/s udvikler, producerer og sælger udstyr i rustfrit stål til fastfood-industrien. Virksomhedens 30 engagerede 

medarbejdere har med kundetilpassede løsninger, høj produktkvalitet og service sikret en sund vækst på en lang række markeder. FKI Fast 

Food Teknik a/s er i dag dominerende på det nordeuropæiske marked for stege- og kogeudstyr, toastere samt serveringstilbehør til 

fastfoodindustrien. FKI Fast Food Teknik a/s er også repræsenteret i flere europæiske lande og samarbejder med distributører verden over. 
 
 
 

We turn passion into excellence. 
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