Cimbria søger service- og rejsemontører
Har du lyst til et spændende og alsidigt job i en international virksomhed i vækst, og
har du en håndværksmæssig uddannelse inden for jern & metal, eller erfaring med
opstilling af stålkonstruktioner og maskinanlæg, så er du måske den nye medarbejder i
Cimbria`s montage & service afdeling.
Dine arbejdsopgaver
• Udføre service på maskinanlæg.
• Montage af maskin- & silo anlæg.
• Rapportering til projektleder.
• Sikre at arbejdet udføres i henhold til tegninger & manualer.
Dine kvalifikationer
• Relevant uddannelse eller erfaring med montage og installation af tekniske anlæg.
• Gode kommunikationsevner, herunder engelsk tale.
• Personlighed, der kan begå sig under fremmede kulturer.
• Behersker EDB på brugerniveau.

Cimbria
er en af verdens førende producenter af
industrielle anlæg til behandling af kornog frøafgrøder overalt på jorden. Cimbria
har en omsætning på 1,5 mia. kr. og en
medarbejderstab på 900 fordelt over hele
verden. I 2016 blev Cimbria opkøbt af
den amerikanske storkoncern AGCO, der
sælger udstyr til landbrugssektoren.
Virksomheden forventer en fortsat vækst
som leverandør til bl.a. ledende internationale virksomheder, der i de kommende år
vil investere kraftigt i forskning, forædling,
produktion og håndtering af afgrøder, der
skal imødekomme behovet for en global
forøgelse af fødevareproduktionen.

Vi tilbyder en dynamisk arbejdsplads, med mange faggrupper, der samarbejder internt
og på tværs af landegrænser.
Organisationen er flad og omgangstonen uformel, og der er gode arbejdsbetingelser
og karrieremuligheder for dygtige medarbejdere, samt en solid introduktion til jobbet.
Overarbejde og weekendarbejde, samt vagtordning, må påregnes i perioder.

Cimbria Unigrain
designer, leverer og bygger industrielle
proceslinjer og turnkey anlæg.
Afdelingen har ansvaret for kontraktgennemførelse fra underskrift til aflevering af anlæg og beskæftiger p.t. 50 medarbejdere, primært ingeniører, teknikere
og faglærte, heraf mange rejsende og
udstationerede medarbejdere.

Send din ansøgning
Mærket ”Montør” til mail: job.at.cimbria@agcocorp.com
Vi indkalder løbende til samtaler, da stillingerne ønskes besat snarest.
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Peter Peschardt
på tlf. 2075 2530.

CIMBRIA UNIGRAIN A/S
Præstejorden 6, 7700 Thisted
Tlf. 96 17 90 00
cimbria.unigrain@agcocorp.com
www.cimbria.com

Du er energisk og ansvarsbevidst og i stand til at strukturere din dag systematisk. Du
evner at arbejde selvstændigt og formår at holde fokus på, at målrettet opgaveløsning
er i højsædet.
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