
 

 

Vi søger en erfaren ophæfter 

Er du en erfaren ophæfter med bred faglig baggrund, og er du engageret og trives i et travlt miljø, så er du 
måske den ophæfter, vi søger til vores produktion af stålkonstruktioner. 
 
Dine egenskaber som ophæfter hos Give Steel 

• Du har kendskab til læsning af tegninger 

• Du har kendskab til MIG svejsning 

• Du er pålidelig og mødestabil 
 
Derudover er du naturligvis ambitiøs, nøjagtig, kvalitetsbevidst og ansvarlig i dit arbejde, så du matcher vores 
øvrige 350 ansatte. 
 
Vi tilbyder 

• Afvekslende opgaver i en international virksomhed. 

• At blive en del af en velfungerende, fremtidsorienteret og nytænkende virksomhed, som tager et stort 
socialt ansvar. 

• Et godt og uhøjtideligt arbejdsmiljø. 

• Løn, pension og sundhedsforsikring. 

• Attraktive arbejdstider. 
 
Velkommen til Give Steel 
Når du træder ind ad døren hos Give Steel, vil du opleve en uformel stemning og et godt kollegaskab i en 
løsnings- og udviklingsorienteret virksomhed. 
 
Du vil opleve en hverdag i en ejerledet virksomhed med en flad struktur, hvor der er stor grad af dynamik og 
kort vej til handling. Du får en spændende og afvekslende arbejdsdag i et miljø, hvor der er stort fokus på 
medarbejdernes udvikling og trivsel. Du får stor grad af ansvar og medindflydelse, og du vil møde en åbenhed i 
virksomheden for at hjælpe hinanden i mål. 
 
Under ambitionen We Grow People sigter virksomheden på udvikling af sine medarbejdere både fagligt og 
personligt på alle niveauer i virksomheden. 
 
Sådan ansøger du 
Er stillingen noget for dig, så send en skriftlig ansøgning, dit CV og dit eksamensbevis pr. e-mail til formand, 
Tomas Slepavicius, tsl@givesteel.com.  Vi tager imod ansøgninger løbende. Stillingen ønskes besat snarest. 
 
Eventuelle spørgsmål til stillingen kan ligeledes rettes til Tomas Slepavicius på telefon 31 18 65 47. 
 
 
Om Give Steel A/S 
Om Give Steel A/S 

Give Steel A/S er en betydende producent af stålspær og stålkonstruktioner i Nordeuropa.   
Alle stålspær produceres i Danmark og kombinerer design, konstruktion, kvalitet og sikkerhed med moderne 
teknologi for en mere CO2-venlig produktion. Konstruktionerne bruges til såvel offentligt som privat byggeri i hele 
Nordeuropa. Virksomheden beskæftiger i dag 430 medarbejdere i Danmark, Polen og Tyskland.   


