Landbrugsmaskinmekaniker
søges
KORT FORTALT
Med det nye logo ønsker Deutz-Fahr at understrege, den store udvikling traktorerne og
koncernen er i gang med - mere dynamik, mere power og flot design.
Det kan der være god grund til! Deutz-Fahr har mere at byde på end blot driftsikkerhed og
lave levetidsomkostninger.




Tekniker ı Montør





Det nye logo indeholder elementer af det gamle Deutz-Fahr og det velkendte logo fra
DEUTZ.
Der er nye farvekoder for den grønne og blå farve
Farvekoderne skal overholdes (findes i mappen på www.hcpdealer.com/ /DK/Salg
maskiner/DF Traktor/Logo-og-farvekode/
Der må ikke ”leges” med det nye logo!
Logoet skal altid bruges vandret
Logoet skal altid gengives på eller med hvid baggrund. Hvis man f.eks sætter logoet på en
sort servicebil, skal der være en hvid kant langs og imellem striberne og ”spidsen”. Det skal
også bruges i en hvid ”kasse” i annoncer, med mindre selve annoncen har hvid baggrund.

Til vores værksted søger vi snarest en dygtig, erfaren landbrugsmaskinmekaniker. Traktorgården Give er autoriseret
Deutz-Fahr forhandler i Midtjylland. Vi dækker et stort område med service, og reparerer alle maskiner og udstyr til
landbrug, industri og erhverv. Vi er en servicevirksomhed med kunden i centrum! Vi forhandler et bredt anerkendt
program af maskiner til landbrug og have/park.
Læs mere om virksomheden på www.traktorgaarden-give.dk.
Er der tvivlstilfælde, så ring til Johnny Hansen, HCP på 51856139 eller Frede Ottosen, BRB
Reklamebureau 52392060.

………………….

HCP indsluser det nye logo stille og roligt. Vi har udskiftet det gamle logo på hjemmesiderne og
begynder at bruge det i annoncer, nye brochurer osv. Men vi kasserer ikke eksisterende materiale
for at erstatte det med nyt.

Din profil
Selvstændig montør/mekaniker/smed med gode sprogkundskaber. Du er energisk og udadvendt.

Vi tilbyder
•
•
•
•
•
•
•
•

Et udfordrende job i en stabil og travl virksomhed, som er i positiv udvikling
Gode og moderne arbejdsforhold
Veludstyrede servicebiler
Servicering/reparation af gode brands
Et godt arbejdsmiljø med gode kolleger
Selvstændighed under ansvar
Til tider en travl hverdag med mange udfordringer
Gode muligheder for personlig udvikling gennem kurser/efteruddannelse

Vi forventer
•
•
•
•
•
•
•

Du har gode IT-kundskaber
Du kan arbejde selvstændigt og har en høj arbejdsmoral
Du er kunde- og serviceminded
Du er ordensmenneske
Du kan lide at have en travl hverdag, og er indstillet på at yde en ekstra indsats når det gælder
Du vil tiltræde i fast vagtordning
Du har kørekort minimum kat. B

– KUHN – MI –
Kendskab til Deutz-Fahr er en fordel, men ingen betingelse.
Kendskab til høstmaskiner er en fordel, men ingen betingelse.

Henvendelse

Ansøgning og CV fremsendes på email til traktorgaarden@email.dk.
Spørgsmål til ovenstående fås ved at kontakte Søren Kristensen på telefon 2164 5603 eller
Eli Kristensen på telefon 2924 2811.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
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