
 
 

Nordsjællands Diesel A/S  
søger faglærte lastvognsmekanikere og smede  
  

  

Nordsjællands Diesel A/S er et søsterselskab til SCT Transport A/S som er Danmarks 
største transportvirksomhed indenfor entreprenørbranchen.       

I september 2022 flyttede vi ind i 4500 m2nybyggede store værkstedshaller. Vi har egen synshal, 
dækværksted, kranværksted, smedeværksted og alm. lastvognsværksted. Hovedkunden er SCT 
Transport med ca. 600 indregistrerede enheder. Vi servicerer og reparerer også for øvrige 
vognmænd, entreprenører og virksomheder i Nordsjælland. 
 
Vi har meget travlt, og vi har god plads til flere dygtige medarbejdere. Vi ser gerne nogle års 
erfaring fra lastvognsbranchen, men for den rette medarbejder er dette er dog ikke et krav.  
  
Vi tilbyder: 

• Dejlige nye faciliteter med frokostordning, fitness lokaler, gode bade- og 
omklædningsfaciliter, ladestandere til elbiler m.m. 

• Mange gode sociale arrangementer i løbet af året med kollegaer 
• En spændende og afvekslende hverdag, hvor dine kompetencer kommer godt i spil 
• Attraktive løn- og ansættelsesvilkår efter kvalifikationer, med pensions- og 

sundhedsordning 
• En arbejdsplads med stor frihed under ansvar, og hvor der er kort fra idé til handling 
• Fastansættelse i et professionelt team med gode kollegaer 

 

Vi søger nye kollegaer som: 

• Er faglærte lastvognsmekanikere/kranmekanikere/hydraulikmekanikere/smede 
• Kan arbejde selvstændigt 
• Er ansvarsbevidste 
• Udfører arbejde af høj kvalitet 
• Har en positiv og professionel tilgang til opgaverne 
• Er indstillet på en afvekslende hverdag, hvor vi hjælper hinanden 
• Er samarbejdsvillige, og trives i et temaorienteret miljø 
• Kan holde hovedet koldt og humøret højt i travle perioder  
• Er fysisk stærke og har et godt helbred, da der kan forekomme tunge løft  
• Er mødestabile og friske kollegaer der kan arbejde i tidsrummet kl. 6 - 17 på alle 

hverdage, og som er fleksible med arbejdstiden 

Ansættelse snarest muligt.  
Ansøgning og yderligere informationer om stillingerne til:   
Værkstedschef Kristian Korsholm  tlf: 48207835 / 41383898 Mail:  kristian@ndiesel.dk  
eller Lotte Jensen  tlf: 48207836 Mail: lotte@ndiesel.dk  
  
  


