
Internt har vi i efteråret gennemført 
et KlimaklarSMV rådgivningsforløb 
og fået sat tal på vores egen CO2  
belastning. Netop nu pågår arbejdet  
med at opstille mål for den reduktion  
i CO2-belastningen, vi som virksom-
hed vil påtage os.

Det stiller krav til alle vores med-
arbejderes holdning og indsigt og 
deres evner til at bidrage til, at vi 
hele tiden bevæger os i den rigtige 
retning. Internt i virksomheden og  
i samarbejdet med vores kunder.

 VI FORVENTER AF DIG 
• Veluddannet og have et højt  
 fagligt niveau, på maskiner og  
 gerne el-teknik
• Omhyggelig og kunne arbejde  
 selvstændig
• Villig til rejseaktivitet i ind- og  
 udland
• Engageret og være en god  
 holdspiller
• Serviceminded og god til  
 kundekontakt

• Pligtopfyldende og stabil
• Engelske sprogkundskaber  
 er en fordel, da vi har kunder  
 i udlandet

VI TILBYDER
• Et attraktivt job i en empatisk  
 ledet virksomhed, med mulighed  
 for at påvirke måden vi arbejder  
 på og de løsninger vi tilbyder
• Et alsidigt, selvstændigt job med  
 stor grad af frihed under ansvar
• Et godt arbejdsmiljø med dygtige  
 kolleger, præget af gensidig  
 respekt og en åben og ærlig  
 dialog
• En arbejdsplads i bæredygtig  
 udvikling, hvor du kan bidrage  
 og beslutningsvejene er korte
• Gode, ordnede ansættelsesforhold
• Mulighed for ansættelse fra bopæl

Besidder du disse egenskaber,  
og har du evt. kendskab til spilde- 
vandsbranchen, industrier, kan  
vi tilbyde dig et spændende og 
udfordrende job i en virksomhed 

som både ekstern og intern lægger 
vægt på gensidig respekt i en åben 
og ærlig dialog.

Løn og arbejdsforhold er kon- 
kurrencedygtige, og tager afsæt  
i gældende overenskomst.
 
Har du spørgsmål før du søger  
er du velkommen til at ringe til  
serviceleder Anders Clausen på 
telefon 2179 2953.

Skriftlig ansøgning bilagt even-
tuelle referencer, som naturligvis 
behandles fuld fortroligt, sendes 
snarest til stjernholm@stjernholm.dk

Tiltrædelse efter aftale.

Hos Stjernholm tilbyder vi vores kunder og leverandører Samarbejde med Værdi. Det betyder bl.a. at TCO, synlig  
værdiskabelse og bæredygtighed er vigtige elementer i vores hverdag. Vores produkter peger ind i FN’s Verdensmål 
og vi ser derfor attraktive udviklings- og forretningsmæssige muligheder i den globale grønne omstilling. 

Hos Stjernholm A/S leverer vi miljørigtige løsninger til vores kunder. Vi er en eksportorienteret viden-virksomhed med eget datterselskab i USA. Vores mål er,  
at vi i 2030 eksporterer mere end 65 % samtidig med at omsætningen på hjemmemarkedet fastholdes. Stjernholm har i over 20 år bygget samarbejdet både 
internt og eksternt på gensidig respekt og en åbenhed og ærlig dialog. Med vores koncept, ”Samarbejde med Værdi”, lover vi vores kunder løsninger, som skaber 
værdi i forhold til økonomi, miljø og CSR. Vores ambitiøse vækststrategi hviler således på et solidt fundament med stor erfaring og viden indenfor bæredygtig 
rensning af spildevand og separation af gylle kombineret med et stærkt produktsortiment, som i meget stort omfang peger ind i FN’s Verdensmål.

STJERNHOLM A/S SØGER 

Servicemontør
med erfaring indenfor miljøteknologi og lyst til  
at bidrage aktivt til den grønne omstilling

Stjernholm A/S  ·  Langelandsvej 4A  ·  DK 8940 Randers SV
Tel +45 7020 2505  ·  stjernholm@stjernholm.dk

www.stjernholm.dk


