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Vi søger en erfaren montør/servicetekniker med hænderne skruet rigtigt på  
og som brænder for at blive en del af et stærk Team. 

Du har erfaring inden for have-/parkmaskinbranchen, er uddannet mekaniker eller lignende, og du elsker at 
skrue på maskiner. Dine primærer arbejdsopgaver bliver klargøring, reparation og servicering af professionelle 
have-/parkmaskiner, golfmaskiner samt robotplæneklippere. Både på værksted og som udekørende montør på 
hele Sjælland.

Faglige kvalifikationer:
- Du har erfaring med klargøring, reparation og servicering af have-/parkmaskiner, 
  golfmaskiner samt robotplæneklippere.
- Du er ihærdig og detaljeorienteret af natur.
- Du ved, hvad det vil sige at yde god service og rådgivning overfor kunder.
- Du forstår og taler flydende dansk, og kan begå dig på engelsk.
- Du har kørekort, minimum kat. B.

Vi tilbyder et alsidigt, spændende og udfordrende job, i en sund og traditionsrig virksomhed. Vi bestræber  
os hver dag på at blive bedre og sætter udvikling højt på dagsordenen. Hverdagen er travl og udfordrende  
og ingen dage er ens. Vi har et godt arbejdsmiljø, med friske og humørfyldte kollegaer. 

Løn og ansættelsesforhold efter kvalifikationer. Ansættelse snarest muligt.

Hvem er vi?
Vi er leverandør af professionelle maskiner, reservedele og service til have/park, turf og golf sektoren på  
Sjælland, Øerne samt Bornholm. Vores hovedagenturer er John Deere og Kärcher. Samtidig er vi autoriseret 
forhandler af bl.a. Stama, GreenTec, Garia m.fl. Vi beskæftiger ca. 40 medarbejdere indenfor salg, reservedele, 
værksted & administration.

Vi ser frem til at høre fra dig
Så send hurtigst muligt din ansøgning og dit CV til hb@havdrup-maskinforretning.dk  
Vi indkalder løbende til samtale.
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Mike Christoffersen på mail  
mc@havdrup-maskinforretning.dk eller tlf. 46 18 55 44. Se mere på havdrup-maskinforretning.dk

Montør/servicetekniker 
til have- & parkmaskiner
Skal du være en del af vores team?


