
AUTOMATIKTEKNIKER-LÆRLING

Har du ambitioner, og vil du have en spændende og varieret 

uddannelse, så bliv

hos Kallesoe Machinery i Lem v. Ringkøbing

Går du med drømme om at arbejde med automatisering af store maskin-
anlæg til vind- og træindustrien? 
            Så har vi den helt rigtig læreplads klar til dig.
 
Som automatiktekniker-lærling hos Kallesoe Machinery kommer du til at arbejde bl.a. med PLC, 
pneumatikstyring, opbygning af styreskabe og el-montage på store maskiner og anlæg.

Du kommer ikke til at arbejde med rutineopgaver - for de fi ndes ikke hos os. Der er ikke to af de 
maskiner og anlæg vi producerer til vore kunder, der er ens, og det betyder, at du som lærling får 
lov at prøve meget forskelligt. 
Du er med til at følge maskinerne gennem hele produktionsfasen og ved montering hos kunden. 
Vi har anlæg stående i hele verden, f.eks. i Brasilien, New Zealand, USA og Europa ved store 
kunder som f.eks. Vestas, IKEA og Velux. 

Hos os får du ikke en uddannelse - du ta’r den! Det betyder, at du skal være frisk på at tage imod 
de udfordringer, du møder undervejs. Vi lægger vægt på, at du kan tage ansvar og er en stabil 
medarbejder – til gengæld får du en rigtig spændende og udviklende læreplads.

Hvordan?
Læretiden hos os foregår som et turnusforløb, hvor du ud over dit primære fag også kommer rundt i 
de forskellige afdelinger og veksler mellem praktik i virksomheden og teori på skolen.
Skoleperioderne kan du f.eks. tage på Mercantec i Viborg. Læs mere her

Efter endt læretid er der, hvis det har gensidig interesse, mulighed for en fastansættelse.

Vi glæder os til at høre fra dig  
Kontakt Palle Jensen på mob: 22 72 61 55 eller skriv til pj@kallesoe-as.dk – for at høre mere om 
lærepladsen og os. 

Du er også velkommen til at komme forbi Kallesoe Machinery 
og tale med vore folk i automationsafdelingen, og se nogle af 
de maskiner og anlæg, du vil kunne komme til at arbejde med. 

Læs mere om Kallesoe Machinery: www.kallesoemachinery.com

http://www.mercantec.dk/house-of-technology/uddannelser/automatiktekniker
http://kallesoemachinery.dk/
mailto: pj@kallesoe-as.dk

