STILLINGSOPSLAG

FH SCANDINOX A/S SØGER:
MASKINREPARATØR
43 års erfaring med projekter indenfor mejeri- og
øvrig fødevareindustri – vil du med på holdet?
• Test og certificering af udstyr inden levering

FH SCANDINOX A/S oplever en stadig stigende aktivitet
med projektløsninger til mejeri- og den øvrige fødevareindustri. Vi vækster, og der er fart over feltet både i ind- og
udland.

• Ventilservice- og vedligehold på enkelte procesanlæg
udenfor værksted
VI TILBYDER:
En spændende og fagligt udfordrende stilling i en sund og
velkonsolideret virksomhed. Vores arbejdsmiljø er travlt og
ambitiøst, men stadig med plads til humor, hjælpsomhed
og et godt socialt sammenhold.

Du kommer til at arbejde i et dynamisk arbejdsmiljø med
gode arbejdskollegaer, hvor der hersker en uformel omgangstone og behagelig atmosfære i alle afdelinger.
Virksomhedens værdier er bæredygtighed, kvalitet på allerhøjeste niveau, ansvarlighed overfor vores medarbejdere og
kunder, samt ydmyghed og vedholdenhed.

• Løn efter kvalifikationer
• Pensionsordning
• Sundhedsordning

Virksomhedens dna udspringer fra vores passionerede
medarbejdere, der samarbejder på tværs af afdelingerne
som et fælles team, og som virksomhed og medarbejdere
fremstår vi ansvarlige og ordentlige i ord og handling. Vores
strategi er klar - skal du med på rejsen?

• Fritvalgsordning
• Personaleforening
• Kompetente kollegaer og godt arbejdsmiljø.
• For den rette kandidat er der gode muligheder for at
præge stillingens indhold

MASKINREPARATØR:
Søges til vores afdeling i Hoven.

Tiltrædelse: 01.09.2022
(Men vi venter gerne på den rigtige)

PERSONLIGE KVALIFIKATIONER:
Vi forestiller os en profil med en alsidig håndværksmæssig
baggrund. Din uddannelse kunne være som klejnsmed,
mekaniker, eller servicemontør. Det vigtigste er dog at du
har flair for mekanik, og teknisk snilde er et must og ligger i
dit dna.

Ansøgning: 15.07.2022
(Skriftlig ansøgning vedlagt CV, Mærk ”Maskinreparatør”)
Kontakt: Jørgen Sloth Andersen, Administrationschef
Telefon: 2812 8607

• Du kan kommunikere på dansk og engelsk

Sendes gerne på mail til: fhs@fhscandinox.com

• Du er systematisk og har et godt overblik
• Du kan tænke løsninger på utraditionelle udfordringer
• Du skal kunne se at en ”grim ælling kan blive til en smuk
svane”

FH SCANDINOX A/S
FH Scandinox A/S er en produktions, - ingeniør- og
handelsvirksomhed, der projekterer og leverer komplette
procesanlæg og maskiner til følgende industrier: Mejeri
– iscreme – food – margarine – læskedrik – bryggeri –
slagteri – teknisk / kemisk.

• Du er åben og samarbejdsorienteret
• Du er et ordensmenneske og kvalitetsbevidst
• Du kan arbejde på tværs af en organisation
• Du har truckcertifikat (hvis ikke, modtager du kursus fra os)
• Du har erfaring i arbejdet med arbejdsmiljø og sikkerhed

Mere end 40 års erfaring og knowhow inden for salg,
projektering,fremstilling, montage og idriftsættelse. Vi
har 4 afdelinger i Danmark, placeret henholdsvis i Vest- /
Øst- / Nordjylland samt Sjælland. Endvidere har vi
datterselskaber i Norge og Kina. Vi beskæftiger i dag
67 medarbejdere i koncernen.

ARBEJDSOPGAVER:
Dine arbejdsopgaver vil primært, men ikke begrænset hertil,
være:
• Reparation af brugte maskiner og procesudstyr
• Reparation af brugte pumper, ventiler, motorer, etc.
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