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Er du vores nye servicetekniker? 

Vil du med på fremtidens hold, når det gælder 
den teknologiske udvikling indenfor landbruget?

Hos Semler Agro A/S er vi altid på forkant med frem-
tidens teknologiske udvikling, via vores forhandling af 
John Deere, Väderstad, Kramer og Sulky maskiner til
landbruget. Udviklingen indenfor for de nyeste teknolo-
gier går rigtig stærkt, og derfor har vi brug for dig, der 
ved noget om specielt mejetærskere og traktorer. Har du 
erfaring fra andre mærker eller er du f.eks. uddannet 
smed eller landmand/traktorfører med teknisk snilde 
og lyst til nye græsgange, hører vi også meget gerne fra 
dig. Afhængig af din baggrund sørger vi for at klæde dig 
godt på med passende uddannelse og oplæring, så du 
fungerer optimalt i jobbet.

Vi er en landsdækkende maskinhandel med en klar 
ambition om at være den bedste samarbejdspartner for 
landbruget. Vi beskæftiger ca. 200 medarbejdere fordelt 
på 12 lokationer og mere end 80 rullende værksteder, 
som tilbyder en stærk og effektiv service og rådgivning. 
Om du kan lide at arbejde selvstændigt med egen 
servicebil eller hellere vil gå fast på et af vores værksteder 
er helt op til dig. Vi kan ofte tilbyde begge dele.

Lige nu søger vi:
•   Serviceteknikere Mejetærskere (hele landet)
•   Serviceteknikere Traktorer (hele landet)

I Semler Agro tilbyder vi bl.a.:
•   Seneste John Deere uddannelser
•   Mini-Leasing af personbiler på attraktive vilkår
•   Sundhedsforsikring
•   Fleksible arbejdstider
•   Rabataftaler via LogBuy
•   5 ekstra feriefridage efter 9 måneders anciennitet

Ring og få en snak med en af vores afdelingsledere 
omkring dit nye job i Semler Agro:

Afdeling      Afdelingsleder                  Telefon
Odense    Erik Matthiesen  24 60 47 23 
Næstved    Jesper U. Skallergård 40 21 24 75
Lolland    Daniel Sørensen  51 34 75 08 
Vejrup     Karsten Pedersen  40 15 05 23
Brønderslev    Michael Nielsen  51 25 27 05
Trige      Jacob Bach   40 79 30 14
Redsted/Mors    Tony Pinholt       24 86 24 03
Bredebro    Karsten Pedersen  40 15 05 23
Viborg     Tony Pinholt   24 86 24 03
Himmerland    Jacob Bach    40 79 30 14


