
Kan du li' at løfte tungt jern? Brænder du for at skrue i store 

maskiner?  

Så er DU måske vores nye lastvognsmekanikerlærling... 

Vi tilbyder en elevplads på et moderne værksted med et højt serviceniveau og gode karrieremuligheder.  

Vi lægger vægt på at give en meget alsidig uddannelse indenfor lastbiler, trailere og påhængsvogne.  

I forløbet vil du få mulighed for at tilegne dig viden om teknik, mekanik, elektronik, hydraulik, udlæsning og 
programmering med det nyeste testudstyr indenfor lastbiler. 

Du vil komme til at indgå i et team af 18 dygtige medarbejdere, som er engagerede i din uddannelse og din 
personlige udvikling.  

Glem madpakken - vi tilbyder madordning med masser af sund og ernærende mad samt sundhedsforsikring. 

• Du har taget 10. klasse i dansk, matematik, engelsk og fysik og bestået med minimum 02 i karakter. 

• Du interesserer dig for den mekaniske verden, og er ikke bange for at blive beskidt. 

• Du er serviceminded med en stor portion energi og et godt humør. 

• Du er parat til at yde en ekstra indsats, når det er nødvendigt. 

• Du er pligtopfyldende af natur, og brænder for at lære nye færdigheder. 

• Vores lærlinge får samme overtidssats som vores svende fra 1. time. 

Hvis ovenstående profil er dig, så kom forbi os og sig hej eller giv et kald på mobil nr. 20 94 95 
96 til Jørgen imellem kl. 07.00 – 18.00. Hvis du hellere vil sende en e-mail med dit CV, så send 
den til jkn@dieseldok.dk 

Vi behandler ansøgningerne løbende, til den rette kandidat er fundet.  
 
Hvis du ikke har gennemført alle ønskede fag i 10. klasse som ovenstående, tager vi en snak om dette.   

Diesel Dok ApS er servicepartner for MAN Truck & Bus i det midtjyske.  

Vi er 3 gange i træk blevet kåret som bedste MAN-værksted af kunderne, samt kåret som "Årets Læreplads 
2007". 
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