
 

 

Danmatic er en virksomhed, som beskæftiger sig med projektering, fremstilling, salg og service af procesanlæg til bageri- og 

levnedsmiddelindustrien verden over, og er en af de førende leverandører i Skandinavien. 

Vi er et stærkt team med en gennemsnitlig anciennitet på 15 år. 

Danmatic har i mere end 30 år været en privatejet, dansk virksomhed.  

Den 1. marts 2021 har vi fået nye investorer, og er hermed en del af Storskogen Group AB. www.storskogen.com 

Danmatic er en maskinbyggervirksomhed med udvikling, fremstilling og opbygning af 
specialmaskiner til bageriindustrien. Vi har meget travlt og søger derfor en dygtig 
 

Maskinbygger – Industritekniker, smed eller lignende.  
 
Danmatic’s mål er at imødekomme kundernes individuelle krav og ønsker med hensyn til specielle 
og fleksible løsninger, samt tilpasninger af procesanlæg og udstyr. Danmatic har en veletableret 
R&D afdeling, konstruktionsafdeling samt egen smede- og maskinfabrik.  
Vi er anerkendt for godt håndværk og innovation og vores maskiner er efterspurgte WW.  
Vi har travlt og søger derfor en ny kollega, som vil være en del af vores velfungerende team. 
 
Kvalifikationer generelt 
Du er en dygtig faglært håndværker, gerne med en god portion praktisk erfaring i mekanisk 
opbygning af avancerede maskiner. 
Du er løsningsorienteret, selvigangsættende og kan ”se det for dig” før det er færdigt. 
Du kan arbejde selvstændigt, er ansvarsbevidst og møder dine kollegaer med humor, nye ideer og 
fleksible løsninger. 
Du skal være dus med pneumatik og have god elektrisk forståelse. 
Du skal have gyldigt kørekort. 
 
Jobbet 
Sammen med dine dygtige kolleger i montagen, skal du være selvkørende og få tingene til at 
”glide”. 
Sammen med andre skal du kunne assistere ved installation af nybyggede maskiner hos vores 
kunder og arbejdsdage ude af huset kan forekomme. 
 
Vi tilbyder: 

• Alsidigt og spændende job, som spænder bredt inden for fagområdet. 

• Job med mulighed for at øge din viden og udvikle dine kompetencer. 

• Et godt arbejdsklima, gode kollegaer, en fri omgangstone og teamspirit. 
 
Vil du være vores nye kollega? 
Vi arbejder målrettet med at gennemføre rekrutteringsprocessen hurtigst muligt og arbejder 
derfor ikke med en decideret ansøgningsfrist, men indkalder løbende til samtale. 
Hvis du vil med på holdet, så send din ansøgning snarest. 
 
Skriftlig ansøgning bedes fremsendt til: 
Leif Ahlman Sørensen, Danmatic A/S, Lundvej 16, 8800 Viborg eller via e-mail til: leif@danmatic.dk 
tlf. 8725 9800. 
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Carsten Lie, 4015 5607.  
 
Der henvises i øvrigt til vores hjemmeside: www.danmatic.dk 
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