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Vetaphone i Kolding søger ny Elektronikfagtekniker-lærling.
Vi er i kraftig vækst og har en ambitiøs strategi for de kommende år. Derfor søger vi en række dygtige og engagerede
medarbejdere, som kan kommunikere internationalt, indgå i en dynamisk virksomhed og tage ansvar i en travl hverdag.

Elektronikfagtekniker-lærling
Du får:
Du bliver på skift en del af vores El-montage og vores Testafdeling, som tilsammen består af fjorten rutinerede
medarbejdere. Du får en bred oplæring i alle aspekter af produktion af generatorer og transformatorer samt test af
vores slutprodukter. Du kommer til at arbejde i en teambaseret organisation, hvor det enkelte team selv varetager
daglige opgaver som disponering af el- og pneumatikkomponenter, planlægning af produktion, kommunikation med
resten af virksomheden via vores produktionsstyringssystem.
Stillingen giver dig en bred uddannelse og rutine i de opgaver, som du deltager i at løse. Du har dermed mulighed for
udvikling af dig selv, såvel personligt som fagligt.
Dine fremtidige arbejdsopgaver:
• Produktion, hvor du vil blive oplært i produktion og montage af virksomhedens elektroniske produkter som
generatorer, kabler, styringer og transformatorer.
• Test og fejlfinding på alle produkter før forsendelse til kunden.
• Øvrige daglige forefaldende opgaver.
Vi forventer, at du:
• har en oprigtig interesse for elektronik og arbejder struktureret og systematisk med alle opgaver.
• har eller vil bestå Grundforløbet Strøm, Styring og IT med et godt resultat.
• har gode engelsk kundskaber.
• er en stabil person og har en god forståelse for IT.
• sætter en ære i faglig stolthed og går op i at løse opgaverne selvstændigt.
• går til nye opgaver med godt humør og en positiv indstilling.
Du tilbydes:
• En udfordrende og alsidig stilling, hvor du har stort ansvar og indflydelse på din egen hverdag.
· Varig ansættelse i en meget succesfuld og velrenommeret virksomhed med en klar vækststrategi.
· Et godt fagligt og socialt miljø.
Efter læretiden:
Vi ser gerne den rette person fortsætte i virksomheden efter læretiden som en del af det team, der udvikles under
oplæringstiden.
Opstart: 2. september 2019
Ansøgning:
Mail din ansøgning med relevante eksamensbeviser og udtalelser til job@vetaphone.com. Du er velkommen til at
kontakte Allan R. Sørensen på telefon 76 300 333 for yderligere information om stillingen.
Ansøgningsfristen er den 1. juni 2019.
Vetaphone A/S i Kolding opfandt for 65 år siden teknologien bag Corona behandling, som stadig anvendes verden over for
at få trykfarve eller lim til at sidde fast på plastikfilm.
Vi er førende på vores område, som er udvikling, produktion og salg af udstyr til Corona behandling.
Vetaphone A/S er en familieejet og velkonsolideret virksomhed i Kolding, men har også medarbejdere i Kina, Thailand,
USA, Tyskland og Storbritannien.

