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Faglærte og ufaglærte medarbejdere til 
jernstøberi 

 
ULDALL er et moderne og fleksibelt jernstøberi, der udvikler kundespecifikke støbejernsløsninger til 
blandt andet fødevareindustrien, fremstillingsindustrien, landbruget og energisektoren.   
 
Til vores støberi i Vejen søger vi både ufaglærte og faglærte medarbejdere – ikke kun indenfor 
støberibranchen, men også andre typer håndværk. Støbearbejde er nemlig en håndværksmæssig 
disciplin, så som faglært har du helt sikkert kompetencer, der kan drages nytte af. Så længe du har 
viljen og lysten til at lære, så skal vi nok sikre en grundig oplæring.  
 
Lidt om dig 
Vi søger både ufaglærte og faglærte medarbejdere. Har du tidligere arbejdet som håndværker, smed, 
slagter eller bager har derfor ingen betydning for os, så længe du er lærevillig, holder af at tilegne dig 
ny viden og ligesom os elsker godt håndværk. Du er desuden mødestabil, ansvarlig af karakter og kan 
begå dig på dansk.  
 
Lidt om os 
Vores DNA udspringer af vores faglighed og dedikation til det gode håndværk. Vi sætter nemlig en 
dyd i at være en førende leverandør af kundespecifikke støbejernsemner, som stort set alle udgør en  
uundværlig del af vores kunders produkter og løsninger.  
 
Som medarbejder hos ULDALL bliver du ligeledes del af den internationale støberikoncern, BIRN 
Group, som udover os består af selskaberne BIRN A/S, Tasso A/S, Kockums Maskin AB, Vald. Birn 
GmBH, Bernareggi S.r.l og Velamp. BIRN Group lancerede tidligere i år en strategi for hele koncernen 
med fokus på samarbejde, bæredygtighed og innovation.  
 
Vil du med på rejsen? 
Vil du bidrage til ULDALLs fortsatte udvikling og vores stærke fællesskab? Så søg stillingen som 
medarbejder i vores støbeproduktion. Vi søger flere medarbejdere, så har du viljen til at lære og 
modet til at prøve kræfter med støberibranchen, har vi helt sikkert også plads til dig.  
 
Du kan søge stillingen via dette link: Du kan også ringe eller skrive til vores produktionsdirektør Kurt 
Olsen på telefon: +45 75 36 09 22 og e-mail: ko@uldall.dk.  
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