
 

 

Kvalitets bevidst udekørende mekaniker 

Er du auto, lastbil, landbrug eller Entreprenørmekaniker? 

 

Øbakke Vest A/S søger entreprenørmekaniker til anerkendt virksomhed i vækst. Du vil i sammen med salgs 

og serviceteamet indgå i en gruppe af engagerede kolleger. Du vil få mulighed for at udfordre dine 

kompetencer som mekaniker og bruge din erfaring på vores værksted i Vejle. 

Øbakke Vest A/S som du bliver en del af, har daglig et tæt samarbejde med datterselskaberne Sivertsen 

A/S, Sivertsen Hillerød samt Øbakke A/S. Virksomheden drives med en flad ledelse, hvor hver medarbejder 

har ansvar og er en del af den endelige løsning.  

Vi forventer at du er faglig kompetent og har lyst til at udvikle dig i samarbejde med vores øvrige montør 

team. Du skal være i besiddelse af god ordenssans, have flair for finish, være fleksibel og god til at 

samarbejde samt håndtere engelsk og IT på brugerniveau. 

Vi tilbyder en spændende selvstændig og alsidig stilling, med reparation og klargøring af nye og brugte 

entreprenørmaskiner. 

Du vil have mulighed for stor faglig samt personlig udvikling i et frit og uformel miljø hvor du hovedsagelig 

selv booker og planlægger din arbejdsdag. 

• Pension 

• Løn efter kvalifikationer  

Ansættelses tidspunkt er efter aftale. Al henvendelse vil blive behandlet med diskretion. 

 

Send din ansøgning til:  

• Personaleansvarlig Toni Øbakke, mail toni@obakke.dk  

For yderligere oplysninger kontakt: 

• Afdelingsleder Finn Kjærsgård på +45 40 43 05 56 

 

Øbakke Vest A/S 
Viborg Hovedvej 55 

7100 Vejle 
 

Øbakke Vest A/S er en handels og servicevirksomhed, som beskæftiger sig med eksport, 

import/ forhandling af kvalitets maskiner til bygge og anlægs branchen. Som f.eks. 

Takeuchi gravemaskiner, Huddig gravemaskiner, Mecalac multimaskiner og hjullæsser, 

Comp-Air mobile kompressorer, Gesan generatorer, Saga maskin og tip trailer og Multihog 

redskabsbærer. 

 

For yderligere virksomheds information se www.obakke.dk – www.sivertsen.dk eller mød 

os på Facebook ”Øbakke A/S” 
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