
OM GRIMME SKANDINAVIEN
Vi leverer og servicerer specialmaskiner til kartoffel- og roeavl samt til tørring, 
opbevaring og køling af kartofler, løg og gulerødder.

Kendetegnende for GRIMME Skandinavien er knowhow og stor faglig ekspertise.

Vi er i dag 65 ansatte i hele Norden i GRIMME Skandinavien.

På verdensplan er vi godt 2500 medarbejdere. Se mere på www.grimme.com

GRIMME Skandinavien  •  Chr. Hyllebergs Vej 9-11  •  DK-8840 Rødkærsbro  •  Tlf. 8665 8499  •  www.grimme.dk

Kigger du efter et 
FAST JOB – eller har 
du besluttet dig for et 
SABBATÅR, så hører 
vi meget gerne fra dig.
Vi søger nemlig, snarest muligt, en til 
to lagermedhjælpere, der vil hjælpe 
os med at plukke og pakke vores re-
servedele til kollegaer samt eksterne 
kunder.

Du bliver ansat på fuldtid og med en 
prøvetid på 3 måneder. Overarbejde 
vil forekomme en del af året, men du 
har fri i weekenderne, medmindre der 
opstår større arbejdsopgaver.

Du bliver en del af et team på ca. 9 
kollegaer, der hver dag yder deres 
bedste for at få reservedelene klar til 
enten forsendelse eller afhentning. Vi 
hjælper hinanden og tonen er uhøjti-
delig og humoristisk. 

Vi har fokus på trivsel og god 
arbejdslyst.

Som vores nye kollega, er det en 
forudsætning for succes i jobbet 
at du:
•  har flair for at pakke og plukke fra de 

rigtige lokationer
•  kan arbejde koncentreret, da det er 

vigtigt at de rigtige dele pakkes
•   er stabil, fleksibel, udadvendt og 

kan arbejde selvstændigt

Tiltrædelse snarest muligt.

Spørgsmål vedr. stillingen - kontakt:
Ulrik Hammershøj, 

Lagerchef på 2014 2753.

Ansøgning samt CV sendes til:
Lene Dalby Wille (HR)  

på ldw@grimme.dk. 
Du må også meget gerne ringe på 

2389 7023.

Vi glæder os til, at høre fra dig  
- og måske er du den heldige kartoffel 
at blive en del af GRIMME Skandina-
vien 😊

GRIMME Skandinavien søger:

LAGER-
MEDHJÆLPERE


