
 
 

Vores medarbejdere beskriver deres hverdag: 

- ”Spændende og alsidigt arbejde, hvor to dage sjældent er ens” 
- ”Gode muligheder for personligudvikling” 
- ”Gode relationer til en masse kollegaer på tværs af afdelingerne” 

 

 

 
 
 

Tekniker søges til aftenhold i Vejen. 
 
Vi har travlt og søger derfor en ny kollega til vores aftenhold i Vejen - så har du høj arbejdskapacitet 
og er positiv selvom tingene går stærkt i en uforudsigelig hverdag - så er det dig vi søger 
 
 
Dine opgaver: 

• Overvågning, drift og vedligehold af ammoniak køleanlæg (oplæring vil finde sted) 
• Fejlsøgning og reparation af transportbånd, porte, filmviklere, automatiske 

pallereolsystemer og andet automatisk udstyr vil være hverdagsopgaver 
• Ovenstående omfatter hydraulik, pneumatik, svag- og stærk strøm, mekanik, 

køleteknik mm. 
• Vedligehold af bygninger 

 

Din profil: 
• Gode samarbejdsevner og samarbejdsvilje 
• Fleksibel 
• Struktureret 
• Kunne arbejde selvstændigt og bevare overblikket i pressede situationer 
• Være udadvendt og positiv 
• Stor teknisk og mekanisk snilde 

 

Vi forventer, du har en relevant uddannelse og gerne kendskab til ovennævnte arbejdsområder, samt at 
du ikke er bange for at få olie på fingrene.  

Du skal være indstillet på at indgå i en vagtordning og skal kunne møde inden for 30 min under 
vagtperioden. 

 

Vi tilbyder: 
• Et travlt og uhøjtideligt arbejdsmiljø, hvor teamwork med gode kolleger har høj prioritet 
• En arbejdsplads med 140 medarbejdere  
• Gage efter kvalifikationer med en rigtig god pensionsaftale, sundhedsordning m.m.  
• Tiltrædelse snarest   
 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Teknisk leder, Stephan Hedelund, +45 5250 
9775.  

Ansøgning og CV kan sendes på mail til: ansoegning@agri-norcold.dk  
Ansøgninger behandles løbende.  

 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning! 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Agri-Norcold A/S er det 
førende selskab inden for 
frysehusbranchen i 
Danmark. Vi oplagrer for 
vores kunder, fødevarer på 
køl og frost, inden varerne 
bliver distribueret til kunder 
over hele verden. Vi har 
afdelinger rundt i Danmark 
og beskæftiger mere end 400 
dygtige medarbejdere. Vores 
hovedkontor er placeret i 
Hobro.  

 

Værdier 

- Åben- og troværdighed 
- Fokus på den enkelte 

medarbejder 
- Professionalisme & 

engagement 
- Kvalitet frem for alt 
- Vi respekterer 

hinanden 
- Vi udvikler os 

 

 

Ansøgning  

Du bedes fremsende din 
ansøgning til: 
Ansoegning@agri-
norcold.dk 

Mrk: Tekniker 
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