
ALSIDIG MEDARBEJDER TIL ENTREPRENØRARBEJDE

Kan du lide en varieret arbejdsdag med opgaver indenfor bl.a. klo-
akering, dræn og rørlægning, og hvor du er den, som giver en hånd 
med, hvor der er brug for det? Så har vi et spændende job lige til dig. 

Faglig stolthed og et stærkt sammenhold
På Nr. Felding Maskinstation er vi stærkt hold på 8, som griner sammen hver dag. Der er ikke langt mel-
lem ledelsen og ansatte, og vi er meget åbne overfor ideer og nytænkning. Vi løser gerne udfordringerne 
i fællesskab, og vi sætter en ære i at udføre opgaverne efter den højeste faglige standard. 

Det tilbyder vi dig: 

• Varierede arbejdsopgaver indenfor kloak-tv, montering og servicering af rottespærre,  
kørsel i maskiner, rørlægning og vedligeholdelse af dræn

• Mulighed for at deltage i planlægning og udførsel af arbejdet
• Gode kollegaer og en hverdag med spændende arbejdsopgaver

Vi søger dig som har: 
• Godt humør og gå-på-mod
• Kendskab til kørsel med forskellige maskiner
• Det er fordel, hvis du allerede har gennemført rørlægger-uddannelsen

Hver er vi? 
Hos Nr. Felding Maskinstation leverer vi maskiner, mandskab og know-how til opgaveløsning hos land-
bruget, i kommuner, hos virksomheder og private. Vi beskæftiger os med landbrug- og entreprenørar-
bejde til såvel store som små projekter. Vores maskinstation består af markedets mest moderne ma-
skiner og maskinparken bliver løbende udvidet, så vi altid kan præsentere de mest effektive maskiner til 
enhver opgave. Derudover klarer vores kloakmester opgaver som slamsugning og omfangsdræn.

Sådan ansøger du 
Lyder det som noget for dig, så tøv ikke med at kontakte indehaver Sten Schubert på tlf.: 97424075, 
eller mail: post@nrfeldingmaskinstation.dk.

Der er tale om en fuldtidsstilling med tiltrædelse hurtigst muligt. Der indkaldes løbende til samtaler, så 
skynd dig at sende din ansøgning. Din ansøgning behandles fortroligt, og vi følger GDPR-lovgivningen.

VI SØGER


