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Værkfører til aftenhold i montageafdeling 

Vil du føre an, tage ansvar og styre et team af dygtige montører på aftenhold? Så er 

du måske netop den nye værkfører, som vi leder efter til vores montageafdeling. 
Som værkfører skal du:  

- Være ansvarsbevidst og struktureret 

- Kunne bevare overblikket i en travl hverdag 

- Være jordnær og håndtere pressede situationer med ro og overblik 

- Lede og fordele opgaver mellem aftenholdets medarbejdere 

- Kunne motivere teamets medlemmer og hjælpe dem med evt. spørgsmål og udfordringer 

- Være detaljeorienteret og sikre, at opgaverne løses tilfredsstillende 

Det vil være en klar fordel, hvis du:  

- Har erfaring fra en lignende stilling, gerne i metalbranchen 

- Har en baggrund som smed, (landbrugs)mekaniker, maskintekniker el. lign.  

- Har stor teknisk forståelse 

- Har kendskab til Microsoft Dynamics Navision 

- Taler både dansk og engelsk 

Hvem er du?  

Du har formentlig en stor kærlighed til maskiner, og du trives med at jonglere med mange bolde i 

et højt tempo. Du skal have stor forretningsforståelse og kunne se vigtigheden i, at krav om 

kvalitet og leveringstider efterleves. Med et konstant overblik formår du at løse de 

uforudsetheder, der kommer i alle produktionsvirksomheder. Samtidig skal du besidde en effektiv 

arbejdsstruktur, som smitter af på de øvrige kolleger i teamet. Du skal ikke være bleg for at tage 

fat og gå forrest, men samtidig sikre dig, at du har resten af holdet med.  

Der refereres til produktionschefen, ligesom der er daglig kontakt og sparring med dagholdets 

værkfører. 

Fasterholt Maskinfabrik A/S er en familieejet, flad organisation, som i dag beskæftiger 80 mand. 

Her er højt til loftet og en uformel tone. Vores hovedprodukt er vandingsmaskiner til landbrug, 

som sælges både i Danmark og mange steder i Europa. Læs evt. mere på www.fasterholt.dk.  

Vi tilbyder dig en spændende stilling som værkfører for 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 gagepakke, som modsvarer dine kvalifikationer.  

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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