
GROW WITH US
CAREER OPPORTUNITY

Cimbria søger kontorelev til økonomiafdelingen

Pr. 15. august 2022 søger vi kontorelev til vores administration/
bogholderi i Cimbria Unigrain A/S.

Vi lægger vægt på at du
• har et godt humør og udviser engagement
• er god til at samarbejde
• er stabil, loyal og ansvarsfuld
• har lyst og evne til at arbejde med tal, IT og sprog
• kan arbejde struktureret og selvstændigt
• har bestået EUX (kontor), HHX, STX (suppleret med 5 ugers 

kursus) eller tilsvarende.

Vi tilbyder
• en alsidig uddannelse i en international virksomhed
• en travl hverdag med selvstændige opgaver og ansvar
• en uddannelsesplan med løbende evaluering
• mulighed for et udlandsophold i en kortere periode i slutningen af 

uddannelsen

Din ansøgning
Skriftlig ansøgning med CV og bilag bedes fremsendt pr. mail til
cimbria.holding@agcocorp.com - mærket “Kontorelev” i overskriften.
Der vil blive indkaldt til samtaler løbende.

Thisted d. 25.01.2022

Cimbria
er en af verdens førende virksomheder inden 
for industriel forarbejdning, håndtering og 
opbevaring af korn og frø samt dyrefoder, 
fødevarer og andre bulk produkter. Vi tilbyder 
projektdesign, teknik- og proceskontrol 
samt udvikling, fremstilling og service af 
individuelle maskiner, tilpassede systemer og 
nøglefærdige anlæg.
I 2016 blev Cimbria overtaget af ACGO 
Group. AGCO er en af verdens førende, 
komplette producenter af landbrugsmaskiner 
og infrastrukturer i verden, og rangerer som nr. 
296 på den årlige Fortune 500-
rangordning i 2015. AGCO har mere end 
20.000 ansatte verden over og fokuserer 
på design, fremstilling og distribution af 
landbrugsmaskiner.
AGCO-produkter sælges gennem nogle 
kernemærker, som f.eks. Massey Ferguson, 
Challenger, Valtra og Fendt på traktorsiden, 
mens AGCO Grain & Protein-enheden føres af 
mærker som GSI og Cimbria.
GSI er verdens største producent af siloer, 
og Cimbria og GSI udgør et perfekt match til 
at blive verdens største og mest teknologisk 
avancerede leverandør af produkter og syste-
mer til kornopbevaring og frøforarbejdnings-
industrien. Med 20 produktionsfaciliteter på 
fem kontinenter og lokale salgsrepræsentanter 
over hele verden har vi et uovertruffen globalt 
fodaftryk og global rækkevidde.
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