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Valmont SM A/S  

NDT-inspektør søges til svejseinspektion 
Vi har travlt og mangler derfor en NDT-inspektør til vores kvalitets afdeling.  
Som NDT-inspektør skal du foretage prøvning og kontrol af svejsninger på store og komplekse 
stålkonstruktioner - primært tårne og andre komponenter til vindenergi-sektoren.  
 

Har du flair for teknik samt en håndværksmæssig baggrund? 
Som person forstår du vigtigheden af et godt samarbejde med og blandt dine kolleger på tværs af de 
forskellige afdelinger i virksomheden. 
Du har en tillidsskabende tilgang til produktionen, og forstår at sætte dig ind i dine kollegers behov, så vi har 
et optimalt flow i produktionen, men uden at gå på kompromis med kvaliteten.  
Du trives i en til tider travl hverdag, hvor du kommer til at træffe selvstændige beslutninger. 
Der kan i særligt travle perioder være behov for skiftende arbejdstider.  

 

Vi søger en NDT-inspektør, der kan: 

• Læse en arbejdstegning 

• Er kvalitetsbevidst 

• Har teknisk forståelse 

• Taler og skriver dansk – det er dog en fordel, hvis du også kan begå dig på tysk eller engelsk 

• Kan arbejde selvstændigt og træffe beslutninger 

• Det er et krav, at du er ISO 9712 niveau 2-certificeret i en eller flere af følgende prøvningsmetoder: 
UT, MT, PT, VT eller PAUT. 

 
 

Bliv en del af en spændende virksomhed med vægt på kvalitet og bæredygtighed 
Valmont SM er førende leverandør af store komplekse stålkonstruktioner, tårne og rotorhuse til vindmøller 

samt specialiseret i serieproduktion til den grønne energisektor. 

Vi er et datterselskab af amerikanske Valmont Inc. 

 

Vi tilbyder: 

• En spændende arbejdsplads med udfordrende og varierende opgaver 

• Sundhedsordning 

• Kantineordning 

• Attraktiv personaleordning 

• Løn efter kvalifikationer samt uddannelsesniveau 
  
Varigt arbejde kan påregnes og ansættelse ønskes hurtigst muligt. 

 

Interesseret? 
Vi glæder os til at høre fra dig. 
Send din ansøgning til: 
Troels.lassen@valmont.com 
Spørgsmål til stillingen kan også rettes til Troels Søndersø Lassen på tlf.: 27 61 84 40   


