VI SØGER!

Værkstedsmedarbejder
VI SØGER
Er du den dygtige og
fleksible smed eller
mekaniker, der kan stå
for vores værksted?

Overskrift

Din opgave bliver, i tæt samarbejde med kollegerne i vores
produktionsafdeling, at sørge
for, at vores samlede maskinpark fungerer optimalt.
Herudover er det dig, der passer
og vedligeholder værkstedet. Du
kommer til at arbejde med
følgende opgaver:
 Service og vedligehold af
traktorer
 Reparation, service og vedligehold af den samlede maskinpark til planteproduktion
 Mindre reparationer i vores
produktionsapparat og på
vores bygninger
 Diverse ad hoc-opgaver af
servicemæssig karakter rundt
om i virksomheden
 Traktorkørsel i marken i
spidsbelastningsperioder

Du er dygtig og alsidig
Med afsæt i din viden og dine
erfaringer kan du både sikre den
løbende vedligeholdelse af vores
maskiner og håndtere pludseligt
opståede situationer.
Du er sikkert uddannet landbrugsmaskinsmed, smed, mekaniker eller tilsvarende. Eller også
er du tillært og har opnået din
viden gennem praktisk arbejde.
Du har erfaring fra et lignende
job som værkstedsmedarbejder
i den grønne branche.
Herudover har du kørekort og
også gerne truckcertifikat.
Du er en holdspiller, der bidrager
med en positiv indstilling og et
godt humør. Også når tingene
går stærkt, og der opstår uforudsete opgaver.
Vil du med på holdet?
Du får et selvstændigt og
afvekslende job med reference
til vores produktionsleder.

Du bliver en del af et stærkt
team på seks dedikerede
kolleger med stor faglig viden.
Vi tilbyder gode og ordnede
ansættelsesforhold og en løn,
der modsvarer kravene i jobbet
og dine kvalifikationer. Og du får
gode muligheder for faglig og
personlig udvikling.
Arbejdsstedet er på virksomhedens adresse i Børkop, og
forventet jobstart er hurtigst
muligt.
Er du interesseret i jobbet, så
ring til Mogens Pedersen på
telefon 22 15 09 47.
Vi glæder os til at høre fra dig!
Om Johansens Planteskol e
Vi er en ambitiøs, dynamisk og
ekspanderende virksomhed med en
sund økonomi og et stærkt og professionelt team af engagerede medarbejdere, der alle er drevet af lysten
til hver dag at gøre en forskel. Vi er
Global GAP-certificeret som en del af
vores kvalitetsstandard.

