
 

 

Kan du finde flere løsninger, end der er funktioner i en schweizerkniv? 

Så det da dig, vi skal have med ind i ”Brade-banden”! 

Vores gode kollega, René er rykket over i den tekniske afdeling hos Brade Technic & Solution. 
Derfor mangler vi en kollega til at dække produktionen som servicetekniker i Brade Service & 
Solutions. 

Hvem er vi: 

NU skal du høre: Vi er en mindre virksomhed med ca. 30 ansatte. Vi servicerer, vedligeholder, 
optimerer og drifter produktionsvirksomheder som b.la Dagrofa Logistik, Coop og Flying Tiger. 

Hos os er der højt til loftet og hierarki er en ukendt onkel. Som medarbejder har din mening 
nemlig samme vægt som dine kollegaers og chefens. 

Vi passer godt på vores medarbejdere og bruger mange ressourcer på trivsel, uddannelser og på at 
skabe en arbejdsplads, vi alle gerne vil være en del af. 

Vi har en velfungerende personaleforening, som arrangerer alt fra skiture til familiehyggedage. Det 
er naturligvis frivilligt, om man vil være medlem.  

På hovedkontoret i Karlslunde afholder vi flere årlige arrangementer som f.eks. personaledag, 
hvor du bliver involveret i alles dagligdag, sommerfester med kone/kæreste, julegave og 
gløgghygge, og ikke mindst den ugentlige quiz-fredag gennem hele december måned, og så er der 
naturligvis den årlige julefrokost. 

Vi tænker, at du er: 

• Uddannet smed, maskinarbejder, automatiktekniker eller lignende. Der er ikke et krav om 
specifik uddannelse, men vi forventer at du har en vis mekanisk og teknisk forståelse.  

• Villig til at lære, og du evner at tage ansvar, så du sammen med dine kollegaer for løst 
opgaverne?? 

• Morgenfrisk, da den primære arbejdstid ligger mellem kl. 7-15. Der kan forekomme 
aftenvagter, men de afstemmes med hele holdet.  



Om dig, som person er det vigtigt: 

• At du taler lige så godt med direktøren som med pedellen 
• Dit falkeblik holder styr på opgaverne, og samme med dine kollegaer sikrer, du at 

tingene glider som perler på en snor 
• At du trives i en struktureret hverdag, men hvor tingene pludselig kan forandres, hvis 

der sker fejl i produktionen 
• At alt over ”tykke sokker” ikke giver dig højdeskræk, da du måske skal op og kravle i en 

kran  

 

Lønnen vil blive forhandlet individuelt på et attraktivt niveau, der modsvarer dine kvalifikationer. 
Vi tilbyder sundhedsforsikring, pensionsordning, og mulighed for frokostordning. Ansættelse i 
henhold til overenskomsten med DI. 

Ansættelsesstedet vil være Ventrupparken 3-5 i Greve.  

 Er det dig vi mangler, eller en du måske kender? Del gerne i dit netværk, så vi kan finde den rette. 

Du er velkommen til at høre mere om stillingen hos Jørgen Brade. Ham får du fat i ved at ringe på 
tlf.  22 46 87 87 eller ved at sende ham en mail på jb@brade-group.dk 

Har du ikke nogen spørgsmål, men bare vil se at få sendt os en ansøgning, kan du gøre det til  

contact@brade-group.dk  

Vi holder løbende samtaler – så bare afsted med den.   

 
Vi glæder os til at høre fra dig. 


