
Værkstedsmedarbejder - Gear, Gearmotorer og 

Elmotorer - København 

 

 

Er du en dygtig og alsidig værkstedsmedarbejder med teknisk snilde? - 

Så er der nu mulighed for en fast plads på vinderholdet. 

Dine arbejdsopgaver: 

Som medarbejder på værkstedet bliver du en del af et team på 3 friske, energiske værkstedfolk, som alle er 

med til at sikre løsninger af høj kvalitet til vores kunder. I det daglige vil du referere til vores teamleder. 

Vi samarbejder om opgaverne, men du vil hovedsageligt beskæftige dig med montageopgaver vedrørende 

elmotorer, gear og gearmotorer, reparationer og andre ad hoc opgaver på værkstedet. 

Hvem er du: 

Vi forestiller os, at du har erfaring med montage eller andet mekanisk/teknisk arbejde fra et tilsvarende job. 

Måske er du uddannet mekaniker, elektromekaniker, maskinarbejder eller lignende. Det vigtigste er dog, at 

du har en god teknisk forståelse og kendskab til mekaniske elementer og gerne også elektromekaniske 

komponenter, samt at du har "hænderne skruet rigtigt på". 

Som person arbejder du effektivt med dine opgaver, du er samarbejdsvillig og har sans for kvalitet og godt 

arbejde. Du nyder hands-on opgaver, trives med at følge instruktioner og retningslinjer og du går ikke af 

vejen for at yde en ekstra indsats, når det brænder på. 

Vi tilbyder: 

Et spændende job i en succesfuld virksomhed, gode kolleger, en uformel omgangstone og et godt 

arbejdsklima. Du skal forvente en travl hverdag, hvor vi hjælper hinanden. 

Virksomheden: 

Brd. Klee A/S er grundlagt i 1944 og er beliggende i Albertslund. Selskabet er noteret på OMX (Københavns 

Fondsbørs) og har ca. 65 ansatte. Brd. Klee tilbyder tekniske løsninger og halvfabrikata. 

Webshob med over 500.000 artikler indenfor Gear & Gearmotorer; Motorer, Pumper & Blæsere; Styringer og 

Elektronik; Pneumatik & Hydraulik; Lineærteknik; Transmission; Greb, Maskin-, DIN- og normdele; Gummi & 

Plast. 24 timers personlig betjening. Dertil kommer samarbejde med ca. 50 forhandlere i Danmark og 

Norden. 

Du kan læse mere på www.klee.dk 

Ansøgning: 

På denne rekruttering har vi valgt at arbejde sammen med rekrutteringsfirmaet Profil Search, du kan søge 

denne stilling ved at sende din ansøgning på e-mail til ld@profilsearch.dk - Vi indkalder løbende til samtale. 

______________________________________________________________________________________ 

Brd. Klee A/S er beliggende i Albertslund og er grundlagt i 1944. Selskabet er børsnoteret på OMX. Vi er førende totalleverandør af 

tekniske komponenter og transmissionsprodukter til industri og maskinbyggere. Succesen kan tilskrives ca. 65 engagerede 

medarbejdere, et bredt program af høj kvalitet, stort lager og høj tilgængelighed for vore kunder inden for Gear & Gearmotorer, Motorer, 

Pumper & Blæsere, Styringer & Elektronik, Pneumatik & Hydraulik, Lineærteknik, Greb, Maskin-, DIN- og Normdele, Gummi & Plast. 

For yderligere information se www.klee.dk 
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