
Cimbria 
er en af verdens førende virksomheder inden for 
industriel forarbejdning, håndtering og 
opbevaring af korn og frø samt dyrefoder, 
fødevarer og andre bulkprodukter. Vi tilbyder 
projektdesign, teknik- og proceskontrol - samt 
udvikling, fremstilling og service af individuelle 
maskiner, tilpassede systemer og nøglefærdige 
anlæg. 

I 2016 blev Cimbria overtagget af AGCO Group. 
AGCO er en af verdens førende, komplette 
producenter af landbrugsmaskiner og 
infrastrukturer i verden og rangerer som nr. 296 
på den årlige Fortune 500-rangordning i 2015. 
AGCO har mere end 20.000 ansatte verden 
over og fokuserer på design, fremstilling og 
distribution af landbrugsmaskiner.

AGCO-produkter sælges gennem nogle 
kernemærker, for eksempel Massey Ferguson, 
Challenger, Valtra og Fendt på traktorsiden, 
mens AGCO Grain og Protein-enheden føres af 
mærker som GSI og Cimbria.
GSI er verdens største producent af siloer, og 
Cimbria og GSI passer perfekt til at blive verdens 
største og mest teknologisk avancerede leverandør 
af produkter og systemer til kornopbevaring og 
frøforarbejdningsindustrien. Med 20 
produktionsfaciliteter på fem kontinenter og lokale 
salgsrepræsentanter over hele verden har vi et 
uovertruffen globalt fodaftryk og global rækkevidde.
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CIMBRIA SØGER SMEDELÆRLING

Cimbria søger en smedelærling til afd. 14. 

Til vores specialafdeling på Leopardvej 11, søger vi en frisk ung mand eller evt. 
voksen, som kunne tænke sig en alsidig uddannelse indenfor smedefaget.
Vi tilstræber, at vores lærlinge får en god uddannelse på et højt fagligt niveau.

Dine arbejdsopgaver vil bestå af:
• opskæring/tilpasning
• svejsning af konstruktioner/pladedele
• valse og bukkeopgaver m.m.
• robotsvejsning
• i perioder hjælpe med montering af maskiner i vores samleafdelinger på 

flere lokationer

Vi lægger vægt på at du:
• er mødestabil
• er pligtopfyldende
• har masser af gå-på-mod

Vi tilbyder:
• en god og alsidig uddannelse med mange varierende opgaver
• et positivt arbejdsmiljø og gode kollegaer
• udfordrende og på sigt, selvstændige opgaver
• en uddannelse med løbende evaluering

Du kommer til at indgå i et team på 38 medarbejdere, hvoraf der på nuværende 
tidspunkt er 5 smedelærlinge.

Tiltrædelse snarest muligt.

Henvendelse til værkfører Knud Krog på tlf.: 2540 3591 
eller mail: knud.krog@agcocorp.com 




