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SteelXperts er: 

Vi er en moderne ordreproducerende virksomhed. Vi har fabriksfaciliteter og værksted samt 
bearbejdningsmuligheder på 2.600 kvm. Vi er beliggende på Nybo Høje 6, 7500 Holstebro.  

Virksomheden beskæftiger 55 medarbejdere. Medarbejderne har erfaring i, og certificeret i arbejdet med 
stålrørsproduktion og montage. 

Vi har mange års erfaring i arbejdet med stålrørsproduktion og montage, og ligger vægt på kvalitetsarbejde. Vi 
er garant for høj service, kvalitet og leverer vores opgaver til aftalt tid.  

Vi producerer alt i rustfri, både til fødevareindustri og byggeindustrien. 

 

Hos SteelXperts laver vi mange forskellige opgaver som: 

Montage af procesanlæg/rørsystemer hos kunderne. 

Maskinopbygning efter kundens ønsker. 

Fremstillingsopgaver på eget værksted. 

Vandskæringsopgaver på værkstedet. 

Service- og vedligehold. 

Dine kvalifikationer:  

Du har erfaring med opbygning af rørsystemer til fødevareindustrien. 

Du kan arbejde selvstændigt. 

Du kan lide at have kundekontakt. 

Du arbejder effektivt, med høj egenkontrol, kvalitetssans og stor teknisk indsigt. 

Du har svejsecertifikater i tyndvægget rustfri rør.  

Som Person: 

Du går op i kvalitet – at arbejdet udføres grundigt. 

Du har en udpræget ordenssans. 

Du er åben for sparring med dine andre kollegaer. 

Du kan arbejde selvstændigt, men kan også indgå i et samarbejde med kollegaer. 

Du er en god kollega, der bidrager til fællesskabet. 

Du er fleksibel, og kan arbejde som montør - hovedsageligt i Vestjylland, men også på vores fabrik i Holstebro  

http://www.sebrochure.dk/Steelxperts/WebView/#1
https://steelxperts.dk/
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Vi kan tilbyde: 

En virksomhed med stærke værdier, og et godt og udviklende arbejdsmiljø. 

En fast stilling med stor selvstændighed, gode kollegaer og mange spændende opgaver. 

God og konkurrencedygtig løn efter kvalifikationer. 

Overskudsdeling 

Pensionsordning. 

Personalearrangementer 

Kurser. 

 

CV & ansøgning skal sendes til. 

Værkfører: Jimmy Pedersen. 

jkp@stxp.dk 

Tlf: 22168611 
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