
Porsholdt-Andreasen A/S 

Dato: Opdateret 23-09-2019 

Stanseoperatør med et bredt ansvar 

Porsholdt A/S er et blikkenslagerfirma med egen produktion, salg og montage af facadeløsninger og 

traditionelt blikkenslagerarbejde over hele Danmark. 

Porsholdt A/S ønsker fortsat at udvikle vores produkt- og kompetenceområder og vi har derfor investeret 

i en ny stansemaskine. Vi har derfor brug for en kvalificeret medarbejder, der kan indgå i vort team på 

værkstedet. 

Jobindhold 

Opgaver 

• Indkøring og produktion på vores nye stansemaskine. 

• Deltage i vores øvrige værkstedproduktion særligt med bukning af emner i både special og 

serieproduktion. 

• Deltagelse i udviklingen af strategiske partner relationer til vore kunder 

• For den rette person vil der være mulighed for deltagelse i udvikling af salget af produkter fra 

stansemaskinen. 

Stanseoperatøren vil være ansvarlig for: 

Produktion 

• Selvstændig indkøring og produktion af stansemaskinen i samarbejde med vort øvrige 

værkstedspersonale. 

• Deltagelse i al vores øvrige værkstedsproduktion herunder bukninger. 

Kandidaten: 

Du har relevant teknisk uddannelse samt allround erfaring med produktion og drift af stansemaskiner 

Du har muligheden for at blive en ”større del af virksomheden” og bidrage til udvikling af eksisterende og nye 

kunderelationer inden for værkstedsproduktion. 

Du er kreativ og god til at se løsninger og muligheder for udvikling af både produkter og produktionen. 

Har du erfaring med kunderelationer, er det selvfølgelig et stort plus. Vi bakker dig naturligvis fuldt op til at udbygge 

disse. 

Du skaber tillid til din person og er i stand til at samarbejde med vores øvrige medarbejdere både i huset og på vores 

byggepladser. 

Samtidig er IT en naturlig del af din hverdag.  



Porsholdt A/S tilbyder: 

• Et selvstændigt og udfordrende job med høj faglighed og fokus på udvikling af et eksisterende væsentligt område i 
Porsholdt A/S 

• Gode udviklingsmuligheder og mulighed for at præge udviklingen af både din egen stilling og virksomheden 

• En uformel flad organisation med let tilgang til oplysninger, sparring og beslutninger 

 

Porsholdt A/S besidder flg. kompetenceområder 

• Høj faglig viden og kvalifikation inden for både håndværk og udførsel af projektopgaver 

• Seneste teknologi inden for egne bukkemaskiner og udskæring 

• Erfarne medarbejdere og projektledelse på højt plan 

• Stærke afsætningsrelationer (BtB) på det danske marked 

 


