Servicetekniker til landbrugsmaskiner søges:
Vi søger med snarlig tiltrædelse en servicetekniker.

Jobbet består primært af følgende opgaver;
•

•
•
•
•

Klargøring og service af både nye og brugte
 Bargam sprøjter
 Knight sprøjter
 Udstyr til flydende gødning
 Andre sprøjtefabrikater (bl.a. Scan-Sprayer)
Klargøring til og evt. syn af sprøjter
Service og reparation af traktorer
Smedearbejde
Service og reparationsarbejde i øvrigt

Vi forventer en medarbejder, der;
•
•
•
•
•
•
•

Er engageret og fleksibel
Er selvstændig og systematisk arbejdende
Er imødekommende og serviceminded
Er erfaren og gerne uddannet inden for området, f.eks. landbrugsmaskinmekaniker el. lign.
Evt. er uddannet synsperson for syn af sprøjter (ikke et krav)
Trives med vekslende opgaver. Du vil både skulle arbejde på vores værksted i Sabro, og assistere dine
udekørende kolleger på landevejen. Vi dækker hele Danmark og dele af Sverige.
Kan tiltræde hurtigst muligt – men vi venter gerne på den rette kandidat

Vi tilbyder;
•
•
•
•
•
•

En spændende arbejdsplads med god afveksling i dagligdagen
Stabile ansættelsesforhold (dine kolleger har mange års anciennitet)
Frihed under ansvar
Løn efter kvalifikationer med personalegoder
God support både fra kolleger i organisationen og fra leverandører.
Oplæring i relevante produkter

Har du spørgsmål til stillingen kan du rette henvendelse til Finn Søndergaard på telefon tlf. 4023 3372.
Kontakt os hurtigst muligt:
Brdr. Toft A/S - Sprøjtespecialisten
Stillingvej 105A
8471 Sabro
Eller på mail til fs@brdr-toft.dk

Brdr. Toft A/S har siden 1968 drevet maskinforretning og er kendt som en stabil og pålidelig samarbejdspartner.
Vi har arbejdet med sprøjter i over 20 år og er specialister på området. Vi er Skandinavisk importør af Bargam sprøjter
fra Italien og Knight sprøjter fra England, KWH tågesprøjter fra Holland, hvilket giver os markedets stærkeste
produktprogram, der har givet os en position blandt top fem ud af over tyve sprøjtefabrikater på markedet.
Yderligere tilbyder vi service og originale reservedele til Scan-Sprayer og Osella mark- og tågesprøjter.
Vi har desuden egen import af en række komponenter til marksprøjter og er leverandør af udstyr til flydende gødning.
Vi har en strategi om at udvikle vores forretning yderligere som Sprøjtespecialister, og er godkendt synsvirksomhed for
sprøjter – i øvrigt er vi en af de synsvirksomheder, der har udført flest sprøjtesyn.
Vi samarbejder med en række forhandlere i Skandinavien omkring salg af sprøjter.
Brdr. Toft A/S importerer desuden eksklusive tipvogne fra Zaccaria, kroghejsevogne fra TopliftStaja og er derudover
forhandler af Deutz-Fahr traktorer.

