
Bredsgaard A/S er med over 28 ansatte en stærk og seriøs familieejet maskinforretning – vi har en kontrolleret og succesfuld 
fremgang. På landbrugssiden har vi hovedforhandlingen af hele CLAAS programmet samt AMAZONE, MIs produktprogram 
herunder bl.a. Kuhn, HE-VA, Dalbo og endvidere HARDI servicepartner. På have/park siden har vi hovedforhandlingen af Yanmar 
traktorer, Stihl, Stiga, Grillo, Ferris, Simplicty og meget mere. Dvs. vi har en bred vifte af maskiner, der dækker vore kunders 
behov. Bredsgaard A/S er mere end en landbrugs- og have/park forretning – vi har egenproduktion af kvalitets Juletræsmaski-
ner herunder den revolutionære TREE TECH Pakke og Netmaskine samt en bred vifte af maskiner til håndtering og pasning af 
juletræer. Bredsgaard A/S – din samarbejdspartner nu og i fremtiden.

BREDSGAARD A/S Søger:

Erfarne Landbrugsmaskinmekanikere
Bredsgaard A/S søger flere medarbejdere til værkstedet - vil du være en del af en 
stor SUCCES? 

Vi søger snarest 2 udadvendte, selvstændige, servicemindede og erfarne Landbrugs-
maskinmekanikere til service og reparation af landbrugs -og entreprenørmaskiner. 

Du bliver en del af et værkstedsteam på 12 mekanikere og arbejdet består bla. i 
følgende:
•  Servicere og reparation af indkomne maskiner - herunder traktor og mejetærskere 

samt redskaber
• Kørende service
• Specialudvikling og nye konstruktioner efter kundeønsker.
• Klargøring af nye og brugte maskiner

Vi forventer:
• At du er faglært mekaniker, og har min. 3 års erfaring indenfor branchen
•  At du har kendskab til og arbejdet med traktor og mejetærsker produkter som  

hovedområde samt kendskab tilnyeste teknologi.
• At du er positiv, serviceminded og kan bevare overblikket i pressede situationer
• At du har gode samarbejdsevner, arbejder struktureret og har ordenssans
• At du kan lide at have travlt og indstillet på at yde en ekstra indsats når det gælder
• At du har kørekort som minimun kat. B – gerne B-E

Vi tilbyder:
• En stærk og solid familieejet virksomhed i fremgang.
• Nyt og tidssvarende værksted
• Nye Servicebiler
• Et job med muligheder og en spændende fremtid
•  Et spændende job i en dynamisk og moderne ledet virksomhed med et godt  

arbejdsklima hvor fokus på alle medarbejdere er stort.
• Gode arbejdsforhold hvor du får mulighed for at præge din egen hverdag.
•  Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder gennem efteruddannelse og interne 

kurser.
• Et team af dygtige og engagerede kolleger.
• Frihed under ansvar.
• God løn til den rette kandidat

Har du spørgsmål til stillingen kontakt Ivan Tang på telefon 89707080 / 23823535 - 
Eller send din ansøgning med CV hurtigst muligt til følgende mailadr.: it@bredsgaard.dk

Ansøgningsfrist: D.01.03.2019

Vi vil holde samtaler løbende og forventer, at stillingerne bliver besat hurtigst muligt.


