FAYARD A/S søger 4 MARITIME LÆRLINGE
FAYARD søger 4 friske unge, der kunne tænke sig en uddannelse i den maritime sektor.
Vi har brug for 2 i vores stålafdeling, 1 i vores rørafdeling samt 1 skibsmontør med
opstart sommer 2018.
FAYARD A/S er meget mere end et reparationsværft, med et bredt udvalg af kunder
inden for skibe, offshore moduler og andre stålkonstruktioner. Det betyder, at opgaverne
er meget forskellige og afvekslende, og at vi tilbyder en god og alsidig uddannelse, som
afsluttes med et svendebrev som Smed, Maritim eller Skibsmontør.
Hos os får du lært alle fagets specialer, og du vil følge og være en del af en virksomhed
i konstant udvikling og førende inden for reparation og vedligehold af skibe og offshore
installationer.
Tid og kvalitet i det arbejde vi udfører vægter højt, og vi går aldrig på kompromis med
sikkerhed.
Du vil som lærling komme til at indgå i vores team af dygtige medarbejdere, der alle er
parate til at hjælpe dig godt igennem din uddannelse. Vi har et godt arbejdsmiljø – og
der er højt til loftet – så med positiv indstilling, vil du få alt det ansvar, du selv ønsker!
Vi forventer blandt andet:
- At du er sund og rask – og fuld af godt humør.
- At du er fleksibel, flittig og positiv, med interesse for det maritime.
- At du har teknisk flair, og er frisk på at lære tegningslæsning og anden relevant teori.
- At du har bestået folkeskolens 9. eller 10. klasse.
Vi tilbyder:
- En rigtig god læreplads med masser af udfordringer og afvekslende opgaver.
- Hjælpsomme kollegaer, som tilfører dig bedst mulig ballast.
- Ordnede forhold med god personalepleje.
Skulle du have spørgsmål kontakter du Bjørn Wienigk +45 21 61 55 29 / bw@fayard.dk
Er du interesseret sender du din ansøgning til bw@fayard.dk senest 01.04.2018.
Yderligere oplysninger kan findes på www.fayard.dk

