
ER DU VORES NYE 
KOLLEGA ?

MEKANIKER TIL REPARATION OG
SERVICE AF BÅDMOTORER SØGES

MARINECENTER HORSENS ApS

Er du rigtig god til at reparere diesel- og/eller benzinmotorer 
og har du et godt kendskab til el, så SKAL du udfordre dig selv 

som den nye bådmekaniker hos os.

Har du yderlig interesse i det maritime, både og miljøet på havnen så ER det 
hos os du skal arbejde i fremtiden.

Forestil dig en varm sommerdag, hvor arbejdsdagen kunne foregår udenfor og 
ikke altid inde i en hal. Dage hvor arbejdet er rundt på havnene i Danmark, hvor 
værkstedet er med dig i din egen servicebil. Forestil dig et arbejde, hvor du får 

lov til at tænke selv.
Vi søger en medarbejder, der har lyst til alt dette og som er serviceminded, 
selvstændig arbejdende, god til at analysere, fejlfinde og målrette løsninger.

Jobbet består primært af reparation, fejlfinding, service og forebyggende ved-
ligeholdelse af indenbords diesel- og benzinmotorer. Herudover har vi mange 
tekniske installationer på både, hvorfor kompetencer indenfor el også vil være 

betydningsfuld.
Du vil indgå i et velfungerende team af dygtige mekaniker, der i teams eller 
selvstændig har til opgave, at reparere og servicere vores kunders både.
Du støttes godt i oplæring og i hverdagen af medarbejdere og direktion.

Arbejdstiden er 37 timer (7.15 – 15.30 mandag-torsdag, fredag 7.15 – 14.00).
Lyder det som et job du kunne være interesseret i, så kontakt direktør Claus 

Brodersen på telefon 75616677 for at høre nærmere.
Send din ansøgning mærket ”bådmekaniker” 

til havneservice@havneservice.dk.

Havneservice Marinecenter Horsens ApS er autoriseret indenfor bl.a. salg og 
reparation af Volvo Penta og Mercury - vores niche er reparation og service af 

alle bådmotorer samt salg af maritimt udstyr til både. Virksomheden er 
familieejet og har butik og værksted i Horsens.

Jens Hjernøsvej 14 8700 Horsens 76 61 66 77
Se mere på WWW.HAVNESERVICE.DK


