
 

DanRoots søger en dygtig Landbrugs-maskinmekaniker  
 
Kunne du tænke dig at være del af en landbrugsvirksomhed i rivende udvikling  
og indgå i et dygtigt værkstedsteam, der holder maskinparken kørende …  
så er det dig, som vi har brug for.  
 
DanRoots råder over en stor maskinpark, med traktorer og andre landbrugs- og 
specialmaskiner til grøntsagsproduktion. Vi bestræber os på at udføre så mange opgaver 
som muligt på eget værksted; dog ikke service og reparationer på nye traktorer, som er 
omfattet garantier.  
 
I det daglige vil du indgå i et uformelt værkstedsteam på 3 personer. Teamet arbejder tæt 
sammen med markfolkene, og det bliver din opgave at koordinere og planlægge 
renovationsopgaverne; både i og udenfor sæson. En stor del af opgaverne løser vi i teams, 
men der vil også være en række opgaver, som du kommer til at løse på egen hånd. Det 
afgørende for os er, at vores materiel er driftsklar og driftssikker.  
 
Din profil 

 Vi forventer, at du er uddannet landbrugs-maskinmekaniker og trives i et miljø, hvor 
det til tider går stærk. Det er en fordel, hvis du har kendskab til Valtra traktorer og- 
eller kartoffelmaskiner, men det er ikke et krav. 
 

 Vi forventer, at du er omstillingsparat, da hverdagen hurtigt kan tage en anden 
drejning, end planlagt, og at du kan arbejde selvstændigt og har faglige og tekniske 
kompetencer til at levere opgaven.  

 
Din personlighed 
Vi forventer at du er: 

 Struktureret og selvstændig 
 Har godt humør og god humor 
 Har sans for detaljer og kvalitet 
 Er et ordensmenneske og kan levere høj præcision 
 Har et godt overblik 
 Fleksibel og kan tage tingene med et smil, selv når der er travlt 

 
Vi tilbyder et spændende job i en familieejet virksomhed med en stærk kultur og gode 
værdier. Vores omgangstone er uformel og ligefrem, og der er en meget kort kommandovej 
og en flad struktur. Jobbet er på 37 timer, men i travle perioder skal der forventes brug af 
flere timer.  
 
Vi tilbyder en god løn, pension og sundhedsforsikring.  
Har du spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at kontakte værkstedschef  
Henrik Nielsen – Mobil: 23688494. 
 
Din skriftlige ansøgning sendes til: job@danroots.com.  
Vi afholder samtalerne løbende og ansøgningsfristen er 31.12.2022 
 
Læs mere om virksomheden på www.danroots.com 
 


