
Vi søger  
Mekanisk montør
Trives du med en afvekslende hverdag med en bred 
vifte af spændende opgaver? Vil du være en del af en 
virksomhed, der udvikler og producerer kundetilpassede 
løsninger af høj kvalitet til bla. vindmølleindustrien? 

Få frihed, ansvar og gode udviklingsmuligheder:
Vi har travlt og søger derfor flere dygtige mekaniske montører til faste stillinger i vores produktion i 
Gram. Vore produkter til vindmølleindustrien er kundetilpassede maskiner, som vi i samarbejde med 
kunden designer. Hver maskine er kundetilpasset og vores medarbejdere sætter en ære i at levere 
kvalitet og præcision i maskinbygningen. Du kan forvente en varieret hverdag med udfordrende 
opgaver og du vil komme til at samarbejde med kolleger på tværs af organisationen. 

Faglig baggrund:
Vi ser gerne, at du er en erfaren montør med en 
håndværksmæssig uddannelse som klejnsmed, 
maskinarbejder, mekaniker, industritekniker 
eller lignende. Vi monterer ud fra tegninger og 
styklister og det er derfor et krav, at du er vant 
til at læse tegninger og/eller har en god teknisk 
forståelse. Det er en stor fordel hvis du har 
truck- og krancertifikat. 

Personlig profil:
Som person er du omhyggelig og 
kvalitetsbevidst. Du er selvkørende og tager aktivt 
del i dine arbejdsopgaver. Du sætter en ære i at 
levere det bedste resultat hver gang og tilgår dine 
arbejdsopgaver med energi og vilje. Du trives 
med at samarbejde med kolleger.

Vi tilbyder:
P. Lindberg Industri A/S tilbyder stor indflydelse 
på egne opgaver, frihed under ansvar og gode 
arbejdsforhold. Du tilbydes en spændende 
stilling, hvor du får et selvstændigt ansvar med 
plads til både personlig og faglig udvikling. 
Herudover har vi fordelagtige personaleforhold 
og en velfungerende personaleforening.

Ansøgning:
Vi arbejder på at besætte stillingerne hurtigst 
muligt og tager ansøgere ind løbende. 

Kort ansøgning og CV sendes til pl-i@pl-i.dk    

Har du spørgsmål, er du velkommen til at 
kontakte Værkfører Erik Jensen på 2029 1234.

Om P. Lindberg Industri A/S:
P. Lindberg Industri A/S blev grundlagt i 1855 og har siden udviklet sig fra landbrugssmedje med lokale kunder, til en 
moderne specialvirksomhed med kunder over hele landet – uden at vi har mistet de gamle håndværksmæssige kvaliteter og 
dyder. I den ånd udfører vi specialopgaver i alle former for stål, aluminium og andre metaller samt industrimontage i mange 
brancher. P. Lindberg Industri A/S har en sund virksomhedskultur, hvor der lægges vægt på et godt arbejdsmiljø og gode 
muligheder for, at den enkelte medarbejder kan udvikle sine kompetencer og have et spændende arbejdsliv. P. Lindberg 
Industri A/S har ca. 35 ansatte og er certificeret efter EN 1090, EN 3834 og ISO9001.Se mere på www.pl-i.dk. 

P. Lindberg Industri A/S
Industrivej 15
DK 6510 Gram 
www.pl-i.dk +45 74 84 12 34

pl-i@pl-i.dk

Dine arbejdsopgaver vil omfatte følgende:
• Opbygning/montering af maskiner og maskindele
• Indstilling/justering og FAT test
• Evt. deltagelse i el-montage.
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