JH Agro søger teknisk assistent / technical writer / kontor assistent
Vi søger
Vi søger dig, som er en dygtig administrativ medarbejder og som med vedholdenhed, systematik og
struktureret tilgang kan skabe overblik og ensartethed i vores dokumentationsmateriale.
Derudover skal du naturligt have lyst til at være en del af teamet i en virksomhed i vækst og du skal trives
med både de daglige opgaver, men også med diverse ad hoc opgaver.
Dine arbejdsopgaver
Udarbejde og vedligeholde manualer.
Udarbejde og vedligeholde dokumentation ifb med CE-mærkning.
Udarbejde samt vedligeholde arbejdsinstruktioner.
Indsamle og registrere dokumentation fra leverandører.
Registrere samt sagsbehandle på reklamationssager.
Div tekniske administrative ad hoc opgaver.
Dine kompetencer
Du er uddannet kontorassistent, HTX’er med speciale i udvikling og produktion, teknisk assistent, technical
writer eller har erfaring fra arbejdet med CE-mærkning.
Du formulerer dig ubesværet og grammatisk korrekt både mundtligt og skriftligt på dansk.
Du formulerer dig gerne både mundtligt og skriftligt på engelsk.
Det er en fordel, hvis du også kan kommunikere på tysk (el evt fransk el spansk).
Du bruger Outlook, Word, Excel, Powerpoint som en naturlig del af din hverdag.
Det er en fordel hvis du er vant til at bruge Navision (eller anden ERP-løsning).
Vi tilbyder
20 timer / uge – Fast job (vi kan ikke tilbyde underskrift på frigørelsesattest)
Løn- og personalegoder efter kvalifikationer.
Gode kolleger fordelt mellem medarbejdere med høj anciennitet og nye yngre medarbejdere.
En uformel omgangstone på tværs af faggrupper.
Du vil i det daglige referere til vores Supply Chain & Kvalitetschef.
Det praktiske
Send ansøgning, CV samt gerne vellignende foto til mk@jhagro.com.
Vi indkalder løbende til samtaler.
Ansættelse snarest muligt, -men vi venter gerne på den rette ansøger.

JH Agro
JH Agro A/S er en danskejet virksomhed, som blev grundlagt i Holstebro i 1983. Vi er leverandør af
anlægsløsninger, udstyr og service til landbruget, og er til stadighed fokuseret på at levere merværdi til
landmanden, og merværdi til miljø og klima.
Vi udvikler vores produkter i tæt samarbejde med landmanden, landbrugets organisationer samt
universiteter og andre institutioner i Danmark.
Vi sætter kunden i centrum, og har stor fokus på kvalitetssikring, fleksibel effektivitet og kundedrevet
innovation.
Vi har 3 primære produkt- og serviceområder:

JH Forsuring NH4+ og JH Smellfighter: Patenteret anlægsløsning til fuldautomatisk gylleforsuring i svine- og
kvægstalde. Løsningen sikrer markante reduktioner i ammoniak- og lugtemissioner, og samtidig bevares
kvælstoffet i gyllen.
JH MiniStrø: Fuldautomatisk anlægsløsning til udbringning af strø- og rodematerialer til mange forskellige
dyrearter. Løsningen kan også anvendes til fodring af f.eks. grovfoder.
JH Staldservice: Reparationer, vedligehold og service hos lokale landmænd, samt salg af forskellige produkter
indenfor gyllehåndtering, fodring og intern transport.
Vi er et team på 24 medarbejdere med kontor, produktion og lager i Holstebro. Vi sælger vores produkter
direkte til landmanden i Danmark, mens salget på eksportmarkederne foregår via eksterne
salgsmedarbejdere og forhandlere. Vores hovedområde er Europa, og vi er i dag repræsenteret i 16
europæiske lande, hvor UK og Tyskland er de største markeder.

