
Servicetekniker med ordenssans og godt humør søges til Overgaard Gods
Er du en omhyggelig smed, der nyder at sætte tingene i system og gå proaktivt til værks, når det gælder vedligehold?
Ønsker du at indgå i et team, der kommer hinanden ved, og som hjælper hinanden færdig til endt arbejdsdag? På
Overgaard Gods søger vi en smed, der går til hverdagens opgaver med et smil på læben, og som kan se sig selv som det
faglige fyrtårn på en moderne landbrugsbedrift.

Du vil i stillingen primært være tilknyttet Overgaards Gods’ markbrug, hvor det meste af din arbejdstid vil bestå i at
reparere moderne landbrugsmaskiner – dog vil Overgaards griseproduktion samt grovvareafdeling løbende have brug for
dine evner og ekspertise. 

Du skal søge, hvis…
Du er mødestabil, ærlig og dygtig til dit arbejde. Du skal være eksperten på dit arbejdsområde og det faglige fyrtårn, når
det gælder vedligehold af vores landbrugsmaskiner

Gode personaleforhold
En arbejdsplads med fokus på trivsel og engagement blandt medarbejdere
Mulighed for at udvikle dig selv og dine faglige kompetencer  
Løn efter overenskomst
En arbejdsdag fra 07.30 - 16.00 man-tor og 07.30 -13 fredage med forventet overarbejde i sæsonens travle perioder

Hvad kan du forvente af os?
Vi gør tingene ordentligt og effektivt. Vi har fokus på hinanden og vores omgivelser, samtidig med at vi stræber efter at
være blandt de bedste indenfor vores felt. Vi samarbejder på tværs og indgår altid i øjenhøjde med hinanden, kunder og
samarbejdspartner. Derudover kan du forvente:

Er god til at sætte ting i system
Kan bruge din faglighed til at drive vedligehold
gennem en bred og anvendelig forståelse for
dit fag
Har gåpåmod og ser løsningerne på
dagligdagens problemer

Det er ideelt, hvis du: 

 
 
 
 

Har erfaring med svejsning og smedearbejde
Har erfaring med reparation af moderne
landbrugsmaskiner
Har kørekort
Taler dansk
Er positiv, social og samarbejdsvillig
Tror på at gøre dine opgaver ordentligt og til
tiden 

Derudover forventer vi, at du: 

 
 
 
 

Vi glæder os til at høre fra dig
Send en ansøgning på mail og evt. en god anbefaling. 
Ansøgningsfrist: 21. februar 2023
Mail: tsk@overgaardas.com 

Ring til Landbrugschef Troels Skov for mere info. Tlf. 50 95 08 01


