ER DU DEN DYGTIGE SMED ELLER MEKANIKER, DER KAN STÅ FOR VORES VÆRKSTED? OG
VIL DU VÆRE EN DEL AF ET ARBEJDSMILJØ, DER ER KENDETEGNET AF KVALITET, FAGLIG
STOLTHED OG GOD ENERGI? SÅ LÆS VIDERE HER!
DU FÅR EN AFVEKSLENDE OG UDFORDRENDE HVERDAG

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…
•
•
•
•
•

service og vedligehold af traktorer
reparation, service og vedligehold af den samlede maskinpark til planteproduktion
mindre reparationer i vores produktionsapparat og bygninger
diverse ad hoc-opgaver af servicemæssig karakter rundt om i virksomheden
traktorkørsel i marken i spidsbelastningsperioder

DU ER EN DYGTIG OG ALSIDIG HÅNDVÆRKER

Med afsæt i din viden og erfaring 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 en lignende stilling som værkstedsmedarbejder i den grønne
branche. Herudover har du kørekort og også gerne truckcertifikat.

KAN DU GENKENDE DIG SELV SOM PERSON?

Du er en holdspiller, der bidrager med en positiv indstilling og et godt humør. Også
når tingene går stærkt, og der opstår uforudsete opgaver.
Herudover kan man sige om dig, at…
• du er imødekommende, interesseret og inspirerende at arbejde sammen med
• du er fleksibel og har et godt overblik
• du er stabil og møder til tiden
• du er robust og har en god fysik

Fortsættes næste side...
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VÆRKSTEDSMEDARBEJDER
TIL JOHANSENS PLANTESKOLE
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VIL DU MED PÅ HOLDET?

Du får et selvstændigt og afvekslende job med reference til afdelingslederen for vores
produktionsafdeling. Du bliver en del af et stærkt team på seks dedikerede kolleger
med stor faglig viden – og du får gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
Vi tilbyder gode og ordnede ansættelsesforhold og en løn, der modsvarer kravene i
jobbet og dine kvalifikationer.
Arbejdsstedet er på virksomhedens adresse i Børkop, og forventet jobstart er den 1.
januar 2019.
Vi behandler ansøgningerne løbende, så send os en kort ansøgning, hvor du fortæller,
hvorfor du er interesseret i jobbet, på mail til jp@johansens-planteskole.dk
Vi glæder os til at høre fra dig! Og har du spørgsmål til jobbet eller til Johansens Planteskole som arbejdsplads, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Mogens
Pedersen på telefon 22 15 09 47, eller Jette Post, der står for ansættelsen, på telefon
26 88 34 41.

OM JOHANSENS PLANTESKOLE
Virksomheden
Johansens Planteskole er en ambitiøs, dynamisk og ekspanderende virksomhed med en sund økonomi. Vi er et stærkt og professionelt team af engagerede medarbejdere, der brænder for hvert vores
fagområde, og vi er alle drevet af lysten til hver dag at gøre en forskel. For virksomheden og for vores
kunder.
Arbejdspladsen
Johansens Planteskole er en uformel arbejdsplads, hvor der er plads til den enkelte, albuerum og højt
til loftet! Vi udfordrer gerne det etablerede og er åbne over for nye idéer og muligheder i bestræbelserne på hele tiden at finde de bedste løsninger. Og selvom det går stærkt i hverdagen, har vi en munter
tone, let til smil og har altid tid til at hjælpe hinanden med at løse opgaverne. Vi er cirka 25 faste medarbejdere – og op til 50 kolleger i højsæsonen.
Nysgerrig på mere?
Så følg os på LinkedIn eller klik ind på johansens-planteskole.dk – her kan du blandt andet læse, at
Johansens Planteskole er Global GAP-certificeret som en vigtig del af vores kvalitetsstandard.
Johansens Planteskole ApS | Damhusvej 103 | 7080 Børkop | Tlf 75 86 62 22
www.johansens-planteskole.dk

