Mekanikerlærling til have/park-værksted
Har mekanik og mindre motorer din helt store interesse
- så er en læreplads hos Anker Bjerre A/S måske lige dig?
Vi har travlt - og derfor søger vi en elev/lærling til den målrettede uddannelse som have/park-mekaniker, der udbydes i
samarbejde med Erhvervsskolerne i Aars.
I uddannelsen som have-parkmekaniker får eleven bl.a. kompetencer ift.
• Reparation af alle relevante maskiner med den nyeste teknik
• Kundekontakt og -pleje, bl.a. ift. vedligeholdelse af deres maskine
• Professionel kundebetjening
• PLUS en masse andet!
Tiltrædelse efter aftale ift. uddannelsesstart på vores have/park-værksted i Mejrup ved Holstebro.
Vi sørger for at du kommer godt og grundigt omkring de forskellige emner under din læretid - i en alsidig og spændende
hverdag med gode kollegaer og trygge rammer.
Anker Bjerre A/S samarbejder med både private samt små og større virksomheder i det midt- og vestjyske. Vi er autoriseret værksted for bl.a. Husqvarna - men klargør og servicerer generelt mange forskellige mærker og maskintyper til have,
park og vej. Du får derfor et godt kendskab, en bred viden og en stor erfaring inden for faget!
Vi lægger vægt på
- At du er interesseret og motiveret for uddannelsen
- At du er engageret, stabil og pligtopfyldende
- At du er godt til at samarbejde, er ﬂeksibel og kan trives med at have travlt periodevis
- At du har hænderne skruet rigtigt på og er frisk på forskellige opgaver
- Kørekort er en fordel
- At du kan forene dig med vores værdier (www. http://ankerbjerre.dk/om-os/vision--mission-og-vaerdier.aspx)
Vi tilbyder
En læreplads i en moderne virksomhed med en ﬂad organisation, jyske værdier og en uformel, social omgangstone,
hvor vi arbejder med respekt for hinanden på tværs af hele organisationen.
Ansøgning
Send din ansøgning til vores værkfører for “have, park & vej”, Ole Aaberg på oa@ankerbjerre.dk snarest muligt.
Ansøgningerne vil blive behandlet løbende - vi venter dog gerne på den rette!
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Ole Aaberg på 9612 1024
Anker Bjerre A/S er en maskinforretning med forhandling af New Holland og andre maskiner samt udstyr til landbrug,
skovbrug, have, park og vej samt til entreprenørbranchen. Vi er lagerførende på handelsvarer og reservedele af høj kvalitet til
både erhvervs- og privatkunder.
Fordelt på to lokationer - i Holstebro og Lemvig - beskæftiger Anker Bjerre A/S sammenlagt ca. 50 dygtige medarbejdere, som
løbende bliver uddannet til at håndtere service og vedligeholdelse på de nyeste maskiner i branchen. Det gør det muligt for os at
levere en professionel service på et bredt program af landbrugs-, entreprenør- og have/parkmaskiner.
Vores kundekreds består i dag af landmænd, maskinstationer, minkfarmere, kommuner, entreprenører, boligselskaber, hestefolk, anlægsgartnere, fritidslandmænd og private fordelt over hele landet. Derudover har vi handel med kunder fra hele Europa.
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