
 

Om Valsemøllen A/S 

Valsemøllen er Danmarks førende mølle og har eksisteret siden 1899. I dag udvikler, formaler og sælger vi mel, gryn, 
bageblandinger, handelsvarer, frø og kerner m.m. på egne møller i Esbjerg, Køge og Svendborg til alt fra bagerier, 
storkøkkener, detailhandelen, bageriindustrien og eksport. Valsemøllen er FSSC-certificeret og beskæftiger i alt 130 
medarbejdere. Vi er ca. 90 medarbejdere på vores mølle og hovedkontor i Esbjerg. 

Læs mere på www.valsemollen-as.dk 

Valsemøllen A/S  •  Havnegade 58  •  6700 Esbjerg 

 

Lærlinge til Valsemøllen A/S i Esbjerg 
Valsemøllen i Esbjerg søger 2 lærlinge – en elektriker lærling og en smed/ skibsmontør lærling. 

Industrielektriker 

Er du interesseret i styring og teknik og har du gennemført grundforløbet til elektrikeruddannelsen, samt 
bestået 10 klasse med god forståelse for matematik, fysik og engelsk, så er det måske dig, vi leder efter. Vi 
modtager gerne EUX’er. 

Smed/ skibsmontør 

Er du interesseret i at arbejde med mekanik og teknik i en møllerivirksomhed, herunder at holde 
produktionen kørende, er dette måske noget for dig. Ud over produktionen, vedligeholder vi også selv 
vores bygning i det omfang det er muligt. Vi modtager gerne EUX’er. 

Opgaverne til begge stillinger vil være afvekslende og mange, bl.a. med 

• Service og vedligehold af maskiner, anlæg og bygninger 
• Industrimontage at nye og eksisterende udstyr 
• Installation, afprøvning og kvalitetsstyring 

Vi forventer for begge stillinger 

• Du er omhyggelig og pligtopfyldende 
• Er positiv og har godt humør 
• Kan indgå i et team, er engageret og god til at samarbejde 

Vi tilbyder 

• Ansættelse i en spændende, solid og udviklende produktionsvirksomhed, hvor ikke 2 dage er ens, 
og hvor der hele tiden sker udvikling. 

• Et job med mulighed for udvikling af de personlige og faglige kompetencer. 
• En god arbejdsplads med en flad organisation og uformel tone 
• Sundhedsforsikring 

Ansøgning og kontakt: 

Ansøgning bedes sendt pr. mail til mhh@valsemollen.dk. Da vi løbende vil indkalde 
kvalificerede ansøgere, bedes du sende din ansøgning snarest. Evt. spørgsmål vedr. 
stillingen kan rettes til Teknisk leder Peter Dahl på tlf. 40954508 eller e-mail 
pda@valsemollen.dk. 
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