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Prodans nye DMG drejebænk 
har mange fordele. Den har 
for det første et højt teknisk 
niveau og er hurtig uden at  
gå på kompromis med  
præcisionen.

Den kan blandt andet  
bearbejde stænger på op til 3 
meter, som medfører, at der 
bliver mindre opskærings- 
arbejde for vores afkorteri. 

Maskinen har 2 revolvere 
med 16 stationsværktøjer i 
hver, hvilket gør den yderst 
fleksibel.

Trives du med målrettet og selvstændigt arbejde? Kan du lide at 
være en del af et team, og tage ansvar for din og dit teams hver-
dag? Så tilbyder vi en varierende, udfordrende og spændende 
hverdag. 

Vi lever ud fra værdierne – nærhed, ærlighed, tryghed, synlig-
hed, kvalitet og stolthed. Vi tilbyder vores medarbejdere flotte, 
moderne lokaler tæt ved motorvejen, madordning i kantinen, 
sundhedsforsikring, en aktiv personaleforening og flere andre 
personalegoder. 

Hvis det lyder interessant kan du læse mere om os og de ledige 
stillinger på www.prodan.dk

Hvem er vi?
Prodan er en topmoderne maskinfabrik til metal- og 
plastbearbejdning. Vi holder til i det sydlige Randers i en 
fabriksbygning på 15.000 m², som ligger lige ud til E45. 
Virksomheden er gearet til både komplekse og  
simple opgaver inden for spåntagning, svejsning,  
pladebearbejdning og sværgodsbearbejdning.  
Virksomheden håndterer projekter af varierende  
størrelser fra dele, der vejer 100 gram op til store  
konstruktioner, der vejer mere end 20 tons.

KO
M

M
UN

E
fo
ku

s

6

Prodan investerer massivt 
og søger medarbejdere

Prodan har lagt en kraftig vækststrategi, der i løbet af de næste  
3 år skal få virksomheden til at vækste med mindst 40%. Vejen 
dertil ligger blandt andet i en stærk satsning på investering i  
maskiner, automation og robotter, der skal være med til at øge 
kapaciteten og konkurrenceevnen betydeligt. 

Vi tror på, at medarbejdernes høje kompetenceniveau i kombi-
nation med en moderne maskinpark og et højt teknisk niveau er 
hovedingredienserne for at gøre Prodan endnu mere konkurren-
cedygtige – også i forhold til udenlandske leverandører.

For at det skal lykkes, skal vi hele tiden optimere vores produktion 
og følge med udviklingen. Vi investere derfor løbende, og de to 

seneste skud på stammen er henholdsvis en fiberlaserskærer og 
en drejebænk.

Har du kloge hænder?
Så er det måske lige netop dig, vi er på udkik efter!
Der er forrygende travlt – ikke mindst i vores spåntagende  
afdelinger, så vi har brug for flere kloge hænder i form af faglærte 
og/eller erfarne industriteknikere.  

Vi mangler industriteknikere til betjening af vores drejebænke, 
fræsemaskiner og sværgodsmaskiner. Derudover mangler vi også 
faglærte operatører til betjening af vores nye fiberlaserskærer og 
én af vores kantpressere.

Prodans nye fiberlaser kan skære i 
alle metaller incl. kobber og messing

Nogle af fordelene ved den nye  
fiberlaser er, at den er meget  
hurtigere end de to nuværende 
laserskærer. Og så kan den i langt 
højere grad færdiggøre emnerne, så 
de ikke skal viderebearbejdes i andre 
afdelinger. 

Desuden er dens energibrug            
betydeligt lavere end de nuværende 
laserskærere, så også på det område 
er vi med helt fremme. 

Tåsingevej 1
8940 Randers SV 
Tlf.: 8753 8538
www.prodan.dk

Ny fiberlaser kan skære i alle metaller Hurtig drejebænk med top præcision

Prodan har brug for 
flere kloge hænder




