
 Egholm A/S søger medarbejdere til produktionen 

 
Til montagefabrikken i Lemvig søger Egholm dygtige og engagerede medarbejdere, der har lyst til at 
bidrage med deres faglige kompetencer og samtidig være med til at gøre en forskel. 

 

Jobbet: 

Arbejdsopgaverne er: 
• Montagearbejde på en af vores tre redskabsbærer og/eller i afdelingen for redskaber 
• Der arbejdes på daghold, mandag til torsdag kl. 06.00 – 14.30 og fredag kl. 06.00 – 12.00 

  
Vi forventer: 

• Du er motiveret, omhyggelig og ikke bange for at tage fat 
• Dine hænder er skruet rigtigt på 
• Du er ansvarlig og mødestabil 
• Du er kvalitetsbevidst og kan følge arbejdsinstruktioner 
• Du kan arbejde både selvstændigt og i teams 
• Du er fleksibel i forhold til arbejdstider 
• Erfaring med montageopgaver er en fordel, men ikke et krav 

 
Vi tilbyder: 

• God løn 
• Gode kollegaer, der ligesom dig yder en tilfredsstillende indsats hver dag 
• Godt arbejdsmiljø i en spændende virksomhed i en god udvikling 

Stillingen er en fastansættelse. 

 

Hvis du synes, at ovenstående lyder spændende og har du lyst til at arbejde med montageproduktion, ser vi 

frem til at modtage dit CV.  

Send dit CV til info@egholm.dk mærket ’Produktionsmedarbejder’. Ved spørgsmål til stillingen er du 

velkommen til at kontakte Arne Nørgaard, på telefon 9189 3650 eller mail an@egholm.dk 

Ansøgere vil løbende blive kaldt til samtale hos Egholm A/S i Lemvig 

 

Om Egholm  

Egholm A/S er en familieejet og familiedrevet virksomhed, med dybe rødder i Vestjylland og beskæftiger 

cirka 100 medarbejdere. Egholm udvikler, producerer og markedsfører redskabsbærer, til renholdelse og 

vedligeholdelse af veje, parker og udendørsarealer året rundt. Redskabsbæreren skal være en Egholm-

løsning, som er miljøførende og hvor redskabsbæreren og det enkelte redskab, fungerer som én enhed. 

Egholm er karakteriseret ved kvalitet og kvalitetsprodukter. I Egholm arbejder alle ud fra Egholm-ånden, 

som er kendetegnet ved stoltheden over produkterne og frihed under ansvar. Der er plads til alle på holdet, 

og alle bliver set som en vigtig medspiller.  
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