
Vi søger en ny værkstedsleder til vo-
res kreative og specialiserede værk-
sted hos PRIMA FÆRDIG HÆK®.  
Da vores værkstedschef har valgt 
at søge nye udfordringer leder vi nu 
efter en ny motiveret og fleksibel 
kollega til at stå for den daglige drift 
af vores værksted.

Vi er inde i en spændende udvikling, 
hvor der altid er travlt, og efter endnu 
et år med stor vækst i virksomheden 
stiller dette også store krav til værkste-
dets organisering, udvikling og drift.

Din dagligdag vil, i tæt samarbejde 
med værkstedets smed og traktorfø-
rere, bestå af organisering og plan-
lægning af opgaver på værkstedet, 
udvikling af teknik og maskiner til 
produktionen, indkøb af reservede-
le samt reparation og vedligehold af 
maskinparken.

Du har f.eks. en teknisk uddannel-
se som landbrugsmaskinmekaniker/
smed, og du har en erfaring med dig 
i rygsækken, der gør dig i stand til at 
vedligeholde, reparere og udvikle vores 
maskinpark, der både består af trak-
torer og unikke, specielkonstruerede 
maskiner.

Du er arbejdsom, innovativ, fleksibel 
og udviklingsorienteret og du trives i en 
til tider hektisk hverdag, hvor mange 
bolde skal holdes i luften på samme tid.  
Du har en ”Georg Gearløs-tilgang til 
projekter, hvor den simple løsning 
ikke banker på døren, og du formår at 
skabe overblik og overskud i spidsbe-
lastede perioder. Kørekort er et krav 
i stillingen, og det er en stor fordel, 
at du kan kommunikere på engelsk på 
fagniveau.

Vi tilbyder et ambitiøst og dynamisk 
arbejdsmiljø. Vi er en kreativ og ny-
tænkende produktionsplanteskole be-
liggende ca. 15 km fra Odense. Vores 
planter distribueres til vores primære 
markeder; Danmark, Sverige og Nor-
ge. Find yderligere information om os 
på www.primafærdighæk.dk. 

Kan du se dig selv som værksteds-
leder for PRIMA FÆRDIG HÆK®, 
så send din ansøgning til indehaver, 
Lars Strarup, på lars@primafaerdig.
dk. Har du yderligere spørgsmål, er 
du meget velkommen til at kontakte 
os på tlf. 65 99 21 95. 
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