Servicemontør til Hydrema, Ringsted

Hydrema Hydrema er en international koncern, som udvikler, producerer og markedsfører højteknologiske entreprenørmaskiner og materiel.
Koncernens hovedmål er at kunne tilbyde udstyr, som imødekommer det enkelte markeds behov. Hovedsædet ligger i Støvring syd for Aalborg.
Firmaet råder over et stort netværk af salgs- og servicefaciliteter med datterselskaber i Danmark, Norge, Sverige, England, Frankrig, Tyskland og
USA. Den øvrige del af verden serviceres af lokale forhandlere. Hydrema har produktionsfaciliteter i Danmark og Tyskland. Koncernen beskæftiger
i dag ca. 600 medarbejdere. Produktfamilien består af knækstyrede grave-læssemaskiner, dumpere, hjulgravemaskiner samt maskiner til skinnearbejde. Maskinerne er rustet til at klare selv de mest krævende opgaver indenfor entreprenør- og anlægsbranchen, skovbrug samt landbrug.

Da en af vores dygtige servicemontører, har ønsket om at
blive værkstedsmontør, søger vi en ny dygtig og serviceminded montør til at servicerer kunder beliggende på Sjælland. Med reference til vores værkfører, bliver du en del af
et stærkt team i vores serviceafdeling, hvor kvalitet og god
service vægtes højt - både når det gælder vores maskiner,
kundeservice, engagement og arbejdsindsats.

Dine primære arbejdsopgaver:
»» Serviceeftersyn
»» Diagnosticere og fejlfinde
»» Udføre reparation af materiel
»» Udvise en høj kundeservice

Hydrema tilbyder:
Et selvstændigt job i en seriøs og ambitiøs vækstvirksomhed,
hvor vi bygger entreprenørmaskiner i verdensklasse.
Vi vægter at vores medarbejdere har den nødvendige viden
og interesse i vores produkter, og derfor sørger vi selvfølgelig for en produktspecifik oplæring i Hydremas produkter,
både ved opstart og ved løbende kurser.
Vi skal nok sørge for at du som medarbejder v. Hydrema
bliver fagligt udfordret i din dagligdag – og tilbyder samtidig
vores medarbejdere et godt og stabilt arbejdsmiljø, hvor der
er fokus på arbejdsglæde og stolthed.

Hydremas nye Servicemontør er:

Attraktiv lønpakke med pension og sundhedsforsikring.
Du bliver udstyret med egen servicevogn, bærbar PC, mobiltelefon osv.

»» Uddannet mekaniker indenfor landbrugs- eller
entreprenørmaskiner – men ikke et krav

Kontakt os:

»» Har erfaring og kendskab til hydraulik, el, computerstyringer og dieselmotorer
»» Kvalitetsbevidst, omhyggelig og holder god orden
»» Vant til at arbejde med IT-værktøjer
»» Frisk, stabil, serviceminded og forstår at løse
opgaven med et smil
»» God til at have kundekontakt og give en god service

Hviid & Larsen står for screeningsprocessen af ansøgere til
jobbet, og skulle du ønske yderligere oplysninger omkring
jobbet, er du velkommen til at kontakte HR partner AnneMarie Hviid på 26271480.
Ansøgninger vil blive behandlet løbende, og stillingen tages
ned, når den rette kandidat er fundet. Alle ansøgninger bliver
selvfølgelig behandlet med 100 % fortrolighed.

Klik her for at søge jobbet

