
 
 

  

Produktionsmedarbejdere til GKN i Nagbøl  
Er du vores kommende gode og selvstændige medarbejder? 

 

Stillingerne 

Vi har forrygende travlt og søger nu nye kollegaer til vores produktion. Der er tale om følgende skift: 

• Daghold, arbejdstid mandag-torsdag kl. 07.00-14.55, fredag kl. 07.00-14.25 

• Aftenhold, arbejdstid mandag-torsdag kl. 14.55-23.20, fredag kl. 14.25-19.25 

• Nathold, arbejdstid søndag kl. 22.35-07.00, mandag-torsdag kl. 23.20-07.00 

• Weekend daghold, arbejdstid lørdag og søndag kl. 06.00-18.25 
 

Om dig 
Det er vigtigt, at du er engageret, har en masse god erfaring med i rygsækken, og har lyst til at arbejde i en 
spændende produktionsvirksomhed. Personligt har du sans for finish og det færdige resultat, samt er en stabil 
kollega. Det er også væsentligt at du: 

• Har hænderne skruet godt på  

• Er fleksibel 

• Har flair for IT/arbejde med robotter 

• Taler og forstår dansk 

• Er selvkørende  

• Er kvalitetsbevidst  
 
Det kan være en fordel, hvis du er indehaver af truckcertifikat, har erfaring med svejs eller overfladebehandling. 

 

GKN Wheels Nagbøl A/S er en spændende og dynamisk arbejdsplads med et produktprogram baseret på 
fremstilling af hjul til langsomtgående køretøjer bl.a. landbrugs- og entreprenørmaskiner.  Vi er ca. 350 ansatte i 
Nagbøl, som ligger nær Kolding og er en del af Aurelius Group. Vil du vide mere, så se her 
https://www.youtube.com/watch?v=wca3RHQetnA 

Hos GKN Wheels har vi ordnede løn- og arbejdsvilkår med god oplæring og sikkerhed i udførelsen af 

arbejdet. Vi samarbejder på tværs af afdelingerne, hjælper hinanden og har et godt fællesskab. 

 

Send din ansøgning til nytjob@gknwheels.com med overskriften på det skifte, du søger/der har din primære 

interesse samt hvis du har ønske til et specifikt arbejdsområde, bedes du notere dette i din ansøgning. Har du 

nogen spørgsmål, er du velkommen til at ringe til HR afdelingen på telefon nr. 79 84 51 23.  

Vi kigger løbende på de indkomne ansøgninger, og vil indkalde relevante kandidater løbende. 
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