
    

Schultz Sejlmageri søger alsidig håndværker til ansættelse hurtigst muligt. 
 
Schultz hjælper sejlere i Danmark og udlandet med at få mest muligt ud af deres båd.  
Det kan vi kun gøre ved at have dygtige og engagerede medarbejdere som har kendskab til både faget og de 
sejlere, som vi er her for.  
Derfor søger vi en alsidig håndværker som er motiveret og drevet af både at lære og lære fra sig.  
 
Hvorfor skal du blive en del af Schultz Sejlmageri 

• du vil være med til at skabe og sikre gode oplevelser for sejlere verden over gennem god rådgivning og 
godt håndværk til den rette tid. 

• du brænder for udvikling både personligt, på produkter og i virksomheden.  

• du sætter pris på frihed under ansvar og friheden til at kunne styre din egen hverdag under ordnede 
forhold 

• Vi tilbyder en arbejdsplads med pt. 10 gode kollegaer, højt til loftet og en uformel tone. 

• Vi tilbyder gode fysiske arbejdsforhold og en struktureret hverdag, hvor overarbejde er stort set ikke 
eksisterende og weekenderne er fri til dig selv.  

• Vi tilbyder en atraktiv pensionsordning, sundhedsforsikring og andre goder. 
 
Vi forventer at… 

• du måske har en uddannelse som sejlmager-, sadelmager- eller skomager eller relevant erfaring. 

• du har mod på at arbejde med modelopgaver og udvikling, i bøjleværkstedet, systuen og selvfølgelig 
skal du på havnen eller andre steder ude af huset, når vejr og arbejde er til det. 

• du er parat til at komme rundt i hele virksomhedens produktion.  

• du tager ansvar for arbejdet og de opgaver du sættes til. 

• du er hjælpsom, engageret, nysgerrig og overholder de aftaler, der indgås med kollegaer eller kunder.  

• du vil være med til at udvikle vores virksomhed endnu mere.  
 
Schultz Sejlmageri er en Kolding virksomhed som har eksisteret i 125 år. Vi har i over 50 år produceret 
kalecher, sprayhoods og alle former for afdækning til lystbåde, derudover fremstiller vi forskellige special-
løsninger til industrien. 
 
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen kontakte os på +45 7632 1200 eller info@schultz-sejl.dk 
 
Lyder alt dette som noget der kunne være dig, ser vi frem til at modtage CV og motiveret ansøgning. 
 
Vi afholder løbende jobsamtaler. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig. 
 
Schultz Sejlmageri ApS 
Hesselly 8 
6000 Kolding 
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