
FKI Fast Food Teknik a/s søger 

RUSTFAST KLEJNSMED 
til team af dygtige svejsere der brænder for kvalitet & håndværk 

 

Danmarks førende producent af maskiner til fastfood-industrien søger en uddannet  

rustfast klejnsmed eller klejnsmed med erfaring inden for TIG-svejsning og slibning i 

rustfaste materialer. 
 

 
 

Lidt om os 
I mere end 60 år har vi udviklet og produceret stege- og 

kogeudstyr, brødristere, friturer m.m. til fastfood-indu-

strien i Danmark og resten af verden. 

Vi har en meget flad organisationsstruktur, og udover 

det team du bliver en del af, vil du arbejde tæt sammen 

med kollegaerne i pladebearbejdning og montage.  

Derudover vil du dagligt være i kontakt med den reste-

rende del af virksomhedens administration, salg og mar-

keting. Grundlæggende går vi højt op i at alle bruger hin-

anden afdelingerne imellem. 

Vi klipper, bukker, svejser og monterer selv alt på fabrik-

ken i Verninge. Vi er i alt 25 medarbejdere i virksomhe-

den i dag, men vi oplever vækst og forventer at blive 

flere over de kommende år. 

 

Lidt om jobbet 
Du kommer til at indgå i den daglige drift i svejse- og  

pladeafdelingen, der tæller fem uddannede smede og to 

lærlinge. Du bliver en del af et forholdsvist ungt team 

med en uformel omgangstone og et stærkt sammen-

hold, hvor alle vægter et godt arbejdsklima højt. 

 

Vi arbejder med TIG-svejsning i 1-10 mm pladetykkelse (dog 

primært 1-2 mm). Teamet du bliver en del af, svejser og  

sliber selv alle sine emner, hvilket giver en god variation i 

arbejdet, med mulighed for at tillære sig nye kompetencer. 

Stillingen vi søger, er en fast stilling på fuld tid på fabrikken 

i Verninge, Fyn. 

 

Lidt om dig 
Ud over at have et godt humør og en høj arbejdsmoral,  

forventer vi, at du: 

• Er pligtopfyldende og mødestabil. 

• Har lyst til at lære FKIs produkter at kende.  

• Brænder for godt håndværk. 

• Er en holdspiller og vægter et godt samarbejde højt. 

• Er kvalitetsbevidst mht. dit arbejde. 

Har du erfaring inden for pladebearbejdning, laserskæring eller 
robotsvejsning med UR svejserobot, er dette et plus men ikke et 
krav.  
 

Vi tilbyder 
Ud over gode kollegaer kan vi tilbyde: 

• Arbejde med ny teknologi inden for smedefaget, som fx 

en UR svejserobot. 

• Flextid. 

• Sundhedsforsikring. 

• Velfungerende personaleforening med spændende  

arrangementer. 

• Frugtordning. 

 
Vi venter spændt på din ansøgning 

Ansøgning og CV sendes til teamkoordinator Mads Holm 

Høiberg på mhh@fki.dk 
 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Mads på 

tlf. 6011 9794 eller kigge forbi vores hjemmeside 

www.fki.dk, hvor du kan læse lidt mere om os og vores pro-

dukter. Vi glæder os til at høre fra dig!

 

 
Virksomhedsfakta 

FKI Fast Food Teknik a/s udvikler, producerer og sælger udstyr i rustfrit stål til fastfood-industrien. Virksomhedens 25 engagerede medar-

bejdere har med kundetilpassede løsninger, høj produktkvalitet og service sikret en sund vækst på en lang række markeder. FKI Fast Food 

Teknik a/s er i dag dominerende på det nordeuropæiske marked for stege- og kogeudstyr, toastere samt serveringstilbehør til fastfood-

industrien. FKI Fast Food Teknik a/s er også repræsenteret i flere europæiske lande og samarbejder med distributører verden over. 

  

  

We turn passion into excellence. 


