
 »   Har erfaring med og kendskab til hydraulik, el,  
 computerstyringer og dieselmotorer

 »  Er kvalitetsbevidst, omhyggelig og holder orden

 »  Er god til at samarbejde

 »  Vant til at arbejde med IT-værktøjer 

 »  Er frisk, stabil, serviceminded og forstår  
 at løse opgaven med et smil 

Hydrema tilbyder:

Et selvstændigt job i en seriøs og ambitiøs vækst-
virksomhed, hvor vi sætter pris på godt humør og 
et positivt arbejdsmiljø. 

Produktspecifik oplæring i hele Hydremas produkt-
palette.

Attraktiv lønpakke samt pension og sund-
hedssikring. 

Kontakt os:

Skulle du have spørgsmål til jobbet, så ring gerne til
os på: tlf. 46 49 75 75 og spørg efter Steen eller Dan. 

Send din ansøgning til os på: dam@hydrema.com.

Hydrema er en international koncern, som udvikler, producerer og markedsfører højteknologiske entreprenørmaskiner og mate-
riel. Koncernens hovedmål er at kunne tilbyde udstyr, som imødekommer det enkelte markeds behov. Hovedsædet ligger i Støv-
ring syd for Aalborg. Firmaet råder over et stort netværk af salgs- og servicefaciliteter med datterselskaber i Danmark, Norge, 
Sverige, England, Frankrig, Tyskland og USA. Den øvrige del af verden serviceres af lokale forhandlere. Hydrema har produktions-
faciliteter i Danmark og Tyskland. Koncernen beskæftiger i dag ca. 600 medarbejdere. Produktfamilien består af knækstyrede 
grave-læssemaskiner, dumpere, hjulgravemaskiner samt maskiner til skinnearbejde. Maskinerne er rustet til at klare selv de mest 
krævende opgaver indenfor entreprenør- og anlægsbranchen, skovbrug samt landbrug.

Vi har brug for en kvalitetsbevidst og selvstændig 
mekaniker til at opbygge og reparere vore kvalitets-
entreprenørmaskiner.

Hydremas maskiner er udstyret med de nyeste tek-
nologier indenfor dieselmotorer, transmission og 
elektronisk styring, og vi vægter kvalitet meget højt. 

Med reference til vores værkfører, bliver du en del 
af et i forvejen meget dygtige og kompetente team. 

Din arbejdsplads bliver primært på vores værksted i 
Ringsted, men også i mindre omfang, ude hos vores 
kunder og hvor maskinerne arbejder.

Dine primære arbejdsopgaver:

 »   Serviceeftersyn

 »   Diagnosticere og fejlfinde

 »  Udføre reparation af materiel 

Vores nye mekaniker:

 »   Er uddannet mekaniker indenfor landbrugs-  
 eller entreprenørmaskiner – det er dog ikke  
 et krav

Mekaniker til Hydrema, Ringsted


