
 
 

Vil du være vores næste lærling i plast-afdelingen? 

Vi søger en interesseret lærling til vores plaststøberi i Lynge. Du vil komme til at arbejde i et højteknologisk 
plaststøberi, hvor vi anvender de nyeste teknologier og high-end produktionsudstyr til fremstillingen af plast 
til høreapparater. 

Som plastmager kontrollerer du de maskiner, der støber og forarbejder plasten. Du gør materialerne klar, 
opstiller forme og indstiller maskinerne. 

Uddannelsen varer 4½ år og starter med et grundforløb på Den Jydske Håndværkerhøjskole i Hadsten. Den 
efterfølgende praktiktid i virksomheden suppleres med skoleophold, hvor du lærer både den teoretiske og 
praktiske side af faget, som du efterfølgende afprøver i virksomheden. Med en praktisk og solid viden om 
plast kan du være med til at gøre en forskel for miljøet og arbejde med genanvendelse og fremstilling af 
produkter af biobaseret plast. 

Om dig 

Vores forventninger til dig som lærling er, at du har folkeskolens 9. klasses afgangsprøve og er tilmeldt, i gang 
med eller har afsluttet erhvervsuddannelsens Grundforløb 2 på den Jyske Håndværkerhøjskole, evt. suppleret 
med studentereksamen og at du vil gerne lære endnu mere, da du er en nysgerrig person. 

Du vil kunne arbejde alene og tager initiativ, hvis noget ikke fungerer. Hele tiden med fokus på at levere en 
god kvalitet. 

Du har forståelse for, at et godt teamwork skaber det bedste resultat, så du er med til at sørge for, at vi har en 
afdeling der fungerer og sidst men ikke mindst, så er du typen der tager ansvar for din uddannelse, og 
opsøger mere erfarne folk for at lære noget, som du ikke ved. 

Om WS Audiologys plast-afdeling 

På nuværende tidspunkt har vi 50 Arburg maskiner med lukketryk fra 10-60 ton horisontale og vertikale og 
med skud volumener ned til 0,015 gram. Afdelingen håndterer alle støbte emner med periferi udstyr. Vi 
arbejder med insert molding, samt 2k støbning. 

Du vil indgå i et team bestående af 9 plastmagere og en lærling, fordelt på 2 skift, som jævnligt sparrer med 
hinanden for at finde frem til den allerbedste løsning. Ligeledes vil der være et tæt samarbejde med vores 
værktøjsmagere, som er placeret tæt på plaststøberiet. 

På vores hovedkontor i Lynge, vil du sammen med 1000 andre mennesker hver dag være med til at hjælpe folk 
med at få det meste ud af deres liv med et høretab. Derudover tilbyder vi en fordelagtig pensionsordning med 
helbredssikring, sports- og kunstforening samt gode kantineforhold. Vi bor i et lyst, moderne og miljøvenligt 
hovedsæde i Lynge, med gode parkeringsforhold og adgang til offentlig transport. 

 

Kom og bliv en del af teamet 

Læs mere via QR-koden og søg pladsen. Hvis du har brug for yderligere oplysninger om denne stilling, er du 
meget velkommen til at kontakte Manager Charlotte Mikkelsen på 30 10 14 47,  charlotte.mikkelsen@wsa.com. 
Eller Plastmager Lars Molander på 20 16 97 10, lars.molander@wsa.com. 
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