
   

   

   

          Vetaphone A /S  ·  Fabr iksve j  11 ·  DK -6000 Kold ing ·  Denmark  
VAT-no. 78756616 · sales@vetaphone.com 

Tel +45 76 300 333 

  

 

Vetaphone søger el-teknisk medarbejder til produktion i Kolding 
 
Med en ambitiøs vækststrategi for de kommende år, har vi brug for en dygtig og engageret medarbejder til vores 
produktion i Kolding. 
 

Vi søger: 
Vi søger en medarbejder til teamet der varetager el-montage på større maskinanlæg i vores produktion. 
Du vil få en bred oplæring i alle aspekter af vores produktion af Corona og Plasma systemer samt reservedele dertil. 
Arbejdet foregår i en teambaseret organisation, hvor det enkelte team selv varetager daglige opgaver som disponering 
af komponenter, planlægning af produktion og kommunikation med resten af virksomheden via vores 
produktionsstyringssystem. Du har dermed gode muligheder for udvikling af dig selv, såvel personligt som fagligt. 

Dine fremtidige arbejdsopgaver: 
• Elektrisk montage af anlæg 

• Montage af generatorskabe 

• Produktion af reservedele 

• Fremstilling af kabler 

• Egenkontrol + kontrol af komponenter  

• Øvrige daglige forefaldende opgaver 

Vi forventer, at du: 
• Har en oprigtig interesse for arbejdet med montage af maskiner og arbejder struktureret og systematisk med 

alle opgaver 

• Eventuelt faglært 

• Har en god forståelse for IT-systemer  

• 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 

• Er vant til at læse diagrammer, tekniske tegninger og arbejdsinstruktioner, samt følge disse 

• Engelsk – skrift og tale 

Din baggrund kunne være: 
• Et lignende job med montage af maskinanlæg 

• Erfaring fra fremstillingsindustri, med opgaver vedrørende mekanisk og/eller elektrisk montage  

Du tilbydes: 
• En udfordrende og alsidig stilling, hvor du har stort ansvar og indflydelse på din egen hverdag 

 Fuldtidsansættelse i en meget succesfuld og velrenommeret virksomhed med en klar vækststrategi 

 Et godt fagligt og socialt miljø 

Opstart senest: Snarest muligt 
 
Ansøgning: 
Mail din ansøgning med relevante eksamensbeviser og udtalelser til job@vetaphone.com 
Du er velkommen til at kontakte Thomas Eskildsen på telefon 76 300 333 for yderligere information om stillingen.  
 

 
Vetaphone A/S opfandt Corona overfladebehandling i 1951 og er i dag en markedsførende producent af Corona og 
Plasma systemer til overfladebehandling af plastik og metalliseret film til emballage industrien. 
 
Med hovedsæde i Kolding, Danmark er Vetaphone en global virksomhed med medarbejdere i Kina, Thailand, USA, 
Tyskland og Storbritannien, og er repræsenteret i mere end 60 lande. 
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