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KRONE VINDUER A/S 

 
  
 
 
 
 
 
Er du interesseret i et spændende job, hvor du kommer i gennem et uddannelsesforløb hos 
EUC Nord? Er du frisk, pligtopfyldende og tager ansvar? Og har du også et smil på læben, 
så er det dig vi søger! 
 
Hvis det bliver dig, får du en unik mulighed for at blive en del af en dynamisk koncern med et 
spændende produktprogram og et godt samarbejde kolleger i mellem. 
 
Du får en alsidig hverdag på vores daghold eller nathold i en af vores produktioner i hhv. Harken 
og Aabybro, afhængig af dine ønsker og din bopæl, og du bliver en del af et team, hvor kvalitet og 
samarbejde vægter højt. 
 
Vi forestiller os, at du måske allerede har erfaring fra en produktion, og er vant til at arbejde i 
teams.  
 
Vi har indgået en aftale med EUC Nord, som betyder, at du skal gennem et 2 ugers betalt 
uddannelsesforløb, som gennemføres i starten af din ansættelse hos os. Uddannelsen er 
sammensat af flere forskellige AMU-kurser, og du vil få undervisning i såvel produktrelaterede 
emner samt emner som forretningsforståelse, kvalitetsforståelse, 5S osv. Du får naturligvis et 
uddannelsesbevis efter endt uddannelse. 
 
Lyder det som noget for dig, så skynd dig at sende en ansøgning eller udfylde ansøgnings-
skemaet, som du finder https://www.kronevinduer.dk/index.php?id=34&no_cache=1. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte produktionschef Jan Withøft Lorentzen på 
tlf. 3098 4589. 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

 
 
Om KRONE: 
 
KRONE leverer gennemtestede kvalitetsløsninger i form af vinduer og døre, der gør det muligt at kombinere vigtige 
funktioner som støjreduktion, brandsikkerhed og lavenergi med elegant design. Virksomheden blev grundlagt i 1953, 
hvor stifter Henning Pedersen begyndte produktionen af vinduer og døre i den nordjyske by Harken. KRONE har i dag 2 
produktioner i Nordjylland og beskæftiger 160 medarbejdere. I 2016 blev KRONE opkøbt af Dovista Gruppen, som ejer 
en portefølje af vinduesproducenter.  
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