
Jasopels A/S er en af verdens førende producenter af maskiner og tilbehør til den 
globale pelsdyrbranche. Selskabet har en væsentlig eksportandel. 
Jasopels A/S har domicil i Bording - Midtjylland og har derudover produktion på egen 
fabrik i Chludowo lige uden for Poznan i Polen.

Servicemontør til pelsdyrbranchen
Vi søger en servicemontør til vores serviceafdeling i Bording

Jasopels A/S er en virksomhed i vækst, hvorfor der er rigtig travlt i serviceafdelingen. Vi har et rigtig stærkt 
serviceteam, som hovedsageligt består af unge mennesker, men det er på ingen måde et must, at man er 
ung.  
Der forekommer mange forskellige opgaver, hvorfor der ikke er mange dage, der er ens. Vi er en afdeling, 
hvor vi har fokus på professionalisme og effektivitet, men vi er også en meget fleksibel afdeling, hvor man 
arbejder med frihed under ansvar. Samtidig sætter vi stor pris på humor og godt kammeratskab.

Arbejdsdagen starter som udgangspunkt i Bording, hvor Jasopels A/S har sit hovedsæde. Her renoverer vi 
gamle maskiner såvel som at klargøre nye, og dette er de primære opgaver, når ikke der er travlt ude hos 
kunderne. Når vi først påbegynder service og montering af diverse maskiner hos kunderne, så er 
planlægningen af arbejdsdagen, i stort omfang, op til den enkelte montør, hvorfor arbejdsdagen oftest kan 
starte fra hjemmeadressen. Vi stiller firmabil til rådighed.

Arbejdsopgaver

• Renovering og klargøring af henholdsvis gamle og nye maskiner

• Montering, service og vedligeholdelse af maskiner ved kunderne

• Være en del af vores vagtordning – ca. hver 6 uge

• Rejseaktiviteter i kortere perioder kan forekomme

Kvalifikationer

• Uddannet elektriker, landbrugsmaskinmekaniker eller automekaniker er et godt udgangspunkt, 
men ikke et krav.

• Kendskab til hydraulik, pneumatik og el er en forudsætning

• Man skal være serviceminded og have en god ordenssans

• Kørekort B er et krav – trailerkørekort er at foretrække

• Kan arbejde selvstændigt med frihed under ansvar

• Godt humør og evner at samarbejde

• Villig til overarbejde i perioder – især i tidsrummet 1/10-1/12.

Hvis ovenstående profil passer på dig, så send os straks en ansøgning. 

Ansøgningsfrist: Vi kalder løbende folk ind til samtale og ansætter snarest efter kvalifikationer.

Ansøgningen og spørgsmål kan sendes til:

Brian Skødeberg Nielsen  
Service Manager 
bsn@jasopels.com

mobil   +45 30 17 28 06 
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