VI SØGER
TO SERVICEMONTØRER
TIL AGRO/INDUSTRI
Vi udvider vores montørteam og søger to medarbejdere til at varetage opgaver indenfor produkter til Agro-, Spildevands- og Biogasindustrien
For stillingen gælder, at du kommer til at arbejde med bl.a. reparations- og vedligeholdsopgaver på pumper, omrører
og udmugningsanlæg. Vores montørteam består i dag af 8 montører.

Jobbeskrivelse

Vi forventer

 Deltage i montage af LJM´s produkter bestående
af pumper, omrører og udmugningsanlæg til
landbruget. Montering af omrører og pumper til biogas 		
samt omrører til industrisektoren.
 Deltage i reparations- og vedligeholdsopgaver på 		
pumper, omrører og udmugningsanlæg.
Jobbet kan indebære en del overarbejde, det betyder 		
at man nogle dage skal kører hjemmefra før normal
arbejdstids begyndelse + at visse opgaver kræver at 		
man bliver nød til at overnatte ude.

 At du er i stand til at arbejde selvstændig
 At du er ansvarsbevidst
 At du tager medansvar for et godt arbejdsmiljø
 At du er kundevenlig
 At du er fyldt med godt humør og kan indgå i et
stærkt team

 Der kan være mulighed for, at deltage i opgaver i udlandet.

 At du er i stand til at klare en fysisk
krævende arbejdsdag

 Alle montør indgår i weekendvagt, som betyder man 		
har en vagt hver 7. uge.

 At du er fleksibel i forhold til arbejdstid

Yderligere oplysninger
Som ansat hos Lind Jensens Maskinfabrik forventes man at være ansvarsbevidst, selvstændig og struktureret, samtidigt med at man er en udadvendt
kollega, med god plads til den åbenhed og fleksibilitet, som LJM er kendt for.
Stillingen aflønnes iht. dine kvalifikationer og erfaringer og omfatter
OD-ordning, samt sundhedsforsikring, tandforsikring,
pensionsordning og en velfungerende personaleforening.
Ansøgningsfrist: Snarest muligt.
Send din ansøgning pr. mail til sj@ljm.dk eller til vores adresse
mærket ”Servicemontør”
Ansøgninger vil blive behandlet løbende og fortroligt.
Spørgsmål kan rettes til Salgschef Søren Jørgensen på tlf.: 61 55 85 92.

Lind Jensens Maskinfabrik A/S
Kroghusvej 7, Højmark | 6940 Lem St.
Tlf. 97 34 32 00 | agro@ljm.dk | ljm.dk

Lind Jensens Maskinfabrik

har base i Højmark mellem Ringkøbing
og Skjern.

Virksomheden er blandt de førende
producenter og i en position som Global
Supplier af en bred produktpallette for
den globale maskinindustri på hydrauliske cylindere og markedet for pumper,
omrører etc. inden for spildevand-, biogas- og den agro-relaterede industri.
Virksomheden er velfunderet og har
mere end 225 ansatte, fordelt på egne
produktionsfaciliteter i Danmark, Kina,
USA og Indien.

