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Alsidig maskinmontør til maskinbygning på aftenhold søges 

Vi søger en erfaren maskinmontør, som skal indgå i vores professionelle team af montører på 

vores aftenhold. 

Vi oplever stor travlhed i øjeblikket, hvorfor vi mangler folk i vores montageafdeling på vores 

aftenhold. Du vil komme til at udføre mekanisk montage i vores vandingsmaskine-produktion, 

sammen med resten af teamet, som består af ca. 10 kolleger.    

Din baggrund:  

Du har formentlig en baggrund som maskinarbejder, (landbrugs)mekaniker eller lign, og har god 

mekanisk og teknisk forståelse. Du har stor interesse for maskiner og vedligeholdelse af 

produktionslinjer, desuden er du god til at bruge din hænder.  

Du befinder dig godt i en travl hverdag og sætter en ære i at levere et godt stykke arbejde af høj 

kvalitet. 

Du er energisk, har gode samarbejdsevner og et stort gåpåmod, samt lyst og evne til at yde en stor 

indsats. Som person er du selvstændig, struktureret og resultatorienteret, og du lægger høj vægt 

på at overholde tidsplaner, uden at slække på kvaliteten. 

At kunne arbejde selvstændigt og med et stort drive er en krav til denne stilling.   

Vi tilbyder dig en spændende stilling som maskinmontør i et team på ca. 10 mand. Din hverdag vil 

være præget af masser af udfordringer, med mulighed for faglig og personlig udvikling. Hos os skal 

det være sjovt at gå på arbejde, samtidig med at vi ikke går på kompromis med kvaliteten af vores 

produkter. Vi håber, du vil bidrage med struktur, energi og godt humør.  

Du tilbydes naturligvis en fornuftig lønpakke, som modsvarer dine kvalifikationer.  

Fasterholt Maskinfabrik 
Fasterholt Maskinfabrik er en familieejet, flad organisation, hvor der er kort vej fra tanke til 
handling. Du vil blive en del af en virksomhed med mange inspirerende og engagerede kolleger, 
hvor der er en uformel tone og et godt arbejdsmiljø. Her er højt til loftet, ligesom vi har en unik 
kultur, hvor vi hjælper hinanden og dermed også lærer af hinanden.  
Vi beskæftiger i dag 80 medarbejdere, hvoraf flere har været her i rigtigt mange år. Vores 
hovedprodukt er vandingsmaskiner til landbruget. Du kan læse mere om os på www.fasterholt.dk 

Send dit CV og ansøgning til rp@fasterholt.dk snarest muligt. Har du spørgsmål til stillingen, er du 

velkommen til at kontakte Danny Hansen på 96291020, eller sende en mail på dh@fasterholt.dk. 

Jobstart: Snarest muligt.   
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