
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

Porsholdt Andreasen A/S er en dynamisk, 
professionel og engageret arbejdsplads 
med ca. 30 ansatte. Porsholdt har med 
mere end 40 års erfaring, et stort 
kundegrundlag, hvor vi udføre opgaver 
fordelt på følgende 3 områder. 

 Produktion/værksted 
 Blikkenslager  
 Montage, herunder Alu. Facader, 

tombak og naturskiffer. 

Porsholdt arbejder i alle størrelser og 
udføre projekter i hele landet. 

Virksomheden er god til at pleje både 
kunder og medarbejdere. Virksomheden 
oplever derfor løbende vækst.   

Du kan se meget mere på 
www.Porsholdt.dk 

Information 
Ansøgningsfrist:       Hurtigst muligt 
Arbejdssted:             Brørup 
Ledige stillinger:       1 
Varighed:                    Fast ansættelse 

Kontaktoplysninger: 
      Niels Lorenzen Søderberg      
      (projektchef) 
      Tlf.: 27152564 
      Mail: niels@porsholdt.dk  

Virksomheds adresse: 
      Porsholdt A/S 
      Ladelundvej 78 
      6650 Brørup 

Stanseoperatør, Brørup 

Porsholdt har i december 2019 udvidet produktionen med en 
Boschert Compact hydraulisk stansemaskine, med roterende 
hoved. Vi søger derfor en stanseoperatør, som kan indgå i vores 
produktionshold. Du vil få ansvaret for, at denne maskine altid 
producerer.  

En del af opgaven består i planlægning af eget arbejde. 
Du skal sikre: 

- Maskinen skal kører små ordre i dagtimer, hvor du 
fodrer maskinen med nye informationer og materialer 

- Maskinen skal ved arbejdsdagens afslutning, kører store 
ordre, hvor maskine selvstændigt kan kører flere timer 
efter fyraften 

- Du skal koordinere med øvrige medarbejdere på 
værkstedet, så det sikres, at ordre leveres til kunder til 
aftalt tid og kvalitet.  

Vi forventer: 
- Du er erfaren CNC maskinoperatør 
- Du har relevant uddannelse inden for faget 
- Du har materiale kendskab til Stål, Alu. Og blik 
- Du er god til logisk tankegang 
- Du er mødestabil, fleksibel og engageret i dit arbejde 
- Du arbejder selvstændigt og effektivt 

Det er en fordel men ikke et krav: 
- Du har erfaring med tegneprogrammet Fusion360, som 

anvendes til maskinen 
- Gerne erfaring med svingbukkemaskiner, maskinsaks og 

evt. Amada kantpresse 
- Truckcertifikat 

Du kan forvente: 
- Ordnede ansættelsesforhold 
- Løn gives efter kvalifikationer 
- Faglig og personlig udvikling 
- Dygtige kollegaer og godt arbejdsmiljø  

 
Vi arbejder tæt sammen og lægger derfor stor vægt på et godt 
arbejdsmiljø samt arbejdsglæde og trivsel på jobbet. 
 
Interesseret?? 
Kan du kontakte Niels Lorenzen Søderberg på 27 15 25 64 for en 
uforpligtende snak om en mulig fremtid hos Porsholdt. Eller send 
en ansøgning på Niels@Porsholdt.dk 

 
 


