
 

Medarbejder til kørsel med gummiged søges til Brødr. Ewers A/S, 

Venslev 
Brødr. Ewers A/S søger en energisk medarbejder til vores afdeling i Venslev, hvor der produceres foder, 

håndteres korn, raps, handelsgødning, såsædsproduktion og træpiller. Der er tale om en fuldtidsstilling, dog 

med overarbejde i højsæson. 

Du vil være med i den daglige planlægning og have medansvaret for at sikre et godt fundament for fortsat 
vækst i organisationen. Du vil deltage i den praktiske proces om at udvikle og udbygge afdelingen. 

 
Din rolle:  

Du får reference til Driftslederen, og dine opgaver vil primært dække: 

• Kvalitetssikring, herunder løbende forbedring samt sikring af at bygninger og maskiner lever op til 
hygiejne-, sikkerheds- og miljøkrav. 

• Modtagelse samt forsendelse af vare  
• Opfyldning af vare i henhold til behov 

• Koordinering af daglige gøremål. 
• Opretholde et sikkert arbejdsmiljø 

 

Din profil: 
• Gerne erfaring inden for kørsel med større maskiner, evt. fra en tilsvarende stilling i landbrugsbranchen, 

men ikke et krav. 
• Du har interesse for procesoptimering i praksis, og deltager hvor det er påkrævet. 

• Du er en dygtig kollega, med ambitioner om fortsat at udvikle dig i samspil med dine kollegaer. 

• Du er energisk og stabil, har stor tålmodighed og overblik, og trives i en til tider hektisk hverdag.  
• Du engagerer dig i virksomhedens drift, og bidrager med et godt humør og en uformel omgangstone.  

• Vigtigst af alt er dog dit drive, og vilje til at gøre en forskel for virksomheden sammen med hele holdet.  
• Du kan gøre dig forståelig på engelsk. 

 
Du tilbydes: 

Brødr. Ewers A/S tilbyder en spændende og udfordrende stilling med gode muligheder for personlig 

udvikling. Hertil kommer løn efter kvalifikationer og sundhedsforsikring. 
Derudover er vi en del af en organisation, med 8 andre lokationer, hvor sparring og vidensdeling samt 

erfaringer, kan deles med andre kollegaer. 
 

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte Driftsleder Keld Eriksen på 9363 6475. 

 
Ansøgning og CV mrk. ”Lagermedarbejder, Venslev” sendes til: 

Brødr. Ewers A/S, Ellegårdvej 19, 6400 Sønderborg, eller via e-mail til: hr@brdr-ewers.dk 
Ansøgningsfrist: 01/06. Jobsamtaler foretages løbende. 

 
Brødr. Ewers A/S er Danmarks største privatejede grovvare-virksomhed med ca. 165 medarbejdere og en årlig 
omsætning på ca. 1,5 mia. kr. Brødr. Ewers A/S har udover hovedsædet i Sønderborg, afdelinger fordelt over hele 
Danmark. Se mere om Brødr. Ewers A/S på www.brdr-ewers.dk.  
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