Torup Bakkegård og Orelund I/S søger
værkstedsleder
Kan du se muligheder I at holde en stor og specialiseret maskinpark kørende?
Så kan det være dig vi leder efter.
Spændende nyoprettet stilling.

Din baggrund

Med afsæt i din faglige viden og evne til at lede og varetage
det daglige vedligehold og reparation af omfattende og
specialiseret maskinpark. Dette i samarbejde med mange
dygtige medarbejdere i markbruget. Derudover vil din
opgave være at opbygge et nyt og moderne værksted med
reservedelslager samt servicebil.

Du har formentlig erfaring fra arbejde inden for
maskinværksstedsbranchen, hvor du har tilegnet flere års
erfaring. Du har en faglig uddannelse som maskinmekaniker
eller tilsvarende erfaring.

Dine vigtigste opgaver

Varetage daglig reparation og vedligehold.

Torup Bakkegård og Orelund I/S er en familiejet virksomhed
beliggende på Vestfyn lige nord for Assens. På Torup
Bakkegård og Orelund produceres et stort sortiment af
danske frilandsgrøntsager i kombination med korn- og
frøavl. EU-areal ca. 1.650 ha.

Bestille reservedele og andet tilbehør.

Vil du med på holdet?

Udarbejde vedligeholdelsesplaner og føre
vedligeholdelses logbog.

Du får et spændende og alsidigt job, hvor du får mulighed
for menneskelig og faglig udfordring. Vi forventer du
løbende har lyst til at tilegne dig ny viden inden for
området.

Lede værksted og reservedelslager

Holde overblik over en stor kompleks maskinpark i
en hektisk hverdag.
Lave beregninger/kalkulationer i forbindelse med
indkøb, samt have lyst til at finde alternativer.
Foretage akutte reparationer på lokation ved
nedbrud

Vores forventninger til dig:
Du er struktureret og fremsynet.
Du har mod på at møde de udfordringer, der hører
med ift. at holde en maskinpark kørende.
Sociale kompetencer og øje for ordentlighed, da du
løbende vil have en bred kontaktflade herunder
teamledere, vandrende arbejdstagere,
samhandelspartnere, samt ledelsen.

Om Torup Bakkegård og Orelund I/S

Vi tilbyder gode og ordnede ansættelsesforhold og en løn,
der modsvarer kravene til jobbet og dine kvalifikationer.
Du søger stillingen ved at sende CV og motiveret ansøgning
til Claus B. Jacobsen på claus@torupbakkegaard.dk
Vi behandler ansøgninger løbende, og jobstart er hurtigst
muligt. Alle henvendelser behandles fortroligt.
Har du spørgsmål til jobbet er du velkommen til at kontakte
indehaver Claus B. Jacobsen på tlf. 2164 9610

