
Om GRIMME Skandinavien  
GRIMME Skandinavien er grundlagt i 
1919. Virksomheden leverer og servicerer 
specialmaskiner til kartoffel-, grøntsags- og 
roeavl samt til tørring, opbevaring og køling af 
kartofler, løg og gulerødder. Virksomhedens 
styrke er en mangeårig erfaring indenfor 
ovennævnte produktgrupper. Endvidere er 
GRIMME kendt for at have et stort know how og 
en høj faglig ekspertise indenfor deres fag.

GRIMME Skandinavien er en familiejet 
virksomhed, hvor der er en høj anciennitet 
blandt medarbejderne. Omgangstonen er 
uformel, direkte og humoristisk. 

Du kan læse mere om virksomheden  
på www.grimme.dk

Værkfører med 
teknisk og 
administrativ 
flair søges til en 
nyoprettet stilling  
i Rødkærsbro

Administrativ 
værkfører 
Rødkærsbro

www.grimme.dk

Som værkfører hos GRIMME Skandinavien bliver du en del af et velfungerende værk-
stedsteam på ca. 8 mand og 2 lærlinge, der hver dag yder en høj service og klargøring af 
vores maskiner. 

Du vil blive en del af et topmoderne værksted, der nybygges i løbet af 2022 med udvidet 
plads og efter de nyeste standarder.

Dine ansvarsområder bliver blandt andet:
•  planlægning af værkstedsopgaver, herunder service og reparationer.
•  overblik over den daglige drift og ansvarlig for en effektiv og optimerende arbejdsgang 

på værkstedet.
•  fordeling af arbejdsopgaverne mellem værkstedets medarbejdere.
•  ordrebehandling – og afslutning af disse.
•  håndtering af kundehenvendelser pr. telefon og mail.

Vi søger en kollega der…
•  muligvis er værkfører i dag, uddannet landbrugsmaskinmekaniker og har relevant erfaring 

med landbrugsmaskiner.
•  er engageret i sit team, kan lede og fordele opgaverne og motiverer sine medarbejdere.
•  er erfaren bruger af IT. Vi benytter dagligt Office-pakken, Axapta samt et reservedelspro-

gram kaldet AgroParts.
•  er serviceminded og fleksibel - også når det går ekstra stærkt i højsæsonen.
•  kan beherske engelsk eller tysk på brugerniveau, gerne øvet.

Som person mister du ikke overblikket, når der er mange bolde i luften. Du er tillidsvæk-
kende og har en god situationsfornemmelse for, at din vigtigste opgave er, at din afdeling 
yder god service og levering til tiden.

Din tilgang til dit arbejde og opgaver er struktureret og altid med fokus på kundens behov. 
Du har et gåpåmod, der gør dig i stand til at lære nyt med et smil på læben.

Vi kan tilbyde dig et udfordrende job i en virksomhed i fortsat vækst. Du får et stort an-
svar for planlægning af afdelingens daglige drift og du vil fungere som det aktive bindeled 
mellem vores værksted og salg samt serviceafdeling. Du vil, som værkfører hos GRIMME 
Skandinavien, opleve en meget høj grad af indflydelse, da vi er en flad organisation, hvor 
beslutningerne træffes så tæt på den enkelte medarbejder som muligt. Du vil skulle drive 
det nye værksted og dens udvikling, sammen med servicechefen, der bliver din daglige 
leder.

Du tilbydes arbejdstøj, herunder hører også en vaskeordning.

Du bliver ansat i GRIMME Skandinavien A/S, der er en del af GRIMME GROUP – og din 
daglige arbejdsplads vil være i Rødkærsbro. 

Attraktiv lønpakke med pension og sundhedsordning forhandles ud fra dine faglige, men-
neskelige og erfaringsmæssige kvalifikationer.

Annoncen er aktiv til og med den 30. juni 2021 – men ansøgninger behandles løbende og 
vi ansætter så snart, vi har den rette kandidat.

Du er meget velkommen til at kontakte servicechef Lasse Jensen for uddybende spørgs-
mål på 2086 5090. Motiveret ansøgning og CV sendes til HR ansvarlig Lene Dalby Wille 
på ldw@grimme.dk

Vi ser frem til at høre fra dig.

Hos GRIMME Skandinavien A/S
 søger vi en administrativ værkfører 

med teknisk indsigt og flair
 for administrative opgaver. 


