SH Group Søger Elektriker

Der vil være medskabende til udvikling af afdeling i København
Kunne du tænke dig at blive en del af en voksende og stærk virksomhed fyldt med
udfordrende opgaver og en dynamisk hverdag? Har du erfaring med fejlfinding
på automatiserede anlæg og ønsker yderligere specialisering, så er du måske lige,
hvad vi hos søger til vores team i København.
Jobbet indebærer:
At vi løser serviceopgaver på størstedelen af de københavnske broer på kryds
af vores specialer. Vi bygger broer, vedligeholder ældre broer og vægter derfor
sikkerhed høj. Foruden de københavnske broer har vi opgaver på andre broer i
Skandinavien og hos andre kunder i Storkøbenhavn.
Dine arbejdsopgaver:
• Planlagte serviceopgaver, arbejde med udfyldelse af serviceskemaer-upload til
vedligeholdelsesprogram IMPROVE
• Udføre opgaver i forbindelse med fejlsøgning, test af anlæg og efterkontrol
• Udarbejdelse af servicerapporter ved udført arbejde
• Formidling til kollegaer ved fejlrettelse af opgaver samt formidling eksternt
• Deltagelse på nødredskab og i perioder have telefonvagt
• Ad hoc-opgaver, hjælpe ved service på mekaniske, hydrauliske anlæg
Din baggrund:
• At du er uddannet elektriker, gerne med nogle års erfaring
• At du har prøvet at være i felten samt stået med ansvar
• At du er vant til at tale med kunder og er struktureret i dit arbejde
• At du er samarbejdsvillig og fleksibel, da der kan forekomme natarbejde med
behov for en ekstra indsats
• At du er positivt anlagt og har interesse i at være medskabende til at etablere
afdelingen yderligere på det sjællandske marked
• Kan du lide at skrue lidt udover at arbejde med el, ser vi dette som en fordel
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Vi tilbyder:
• Et spændende job, hvor du bliver tildelt et ansvarsområde som du med løsninger
og forbedringer kan være med til at præge
• Muligheder for at udvikle en afdeling i vækst – her bliver du hørt
• Konkurrencedygtig løn, bil og telefon
• Personalegoder
• Frihed under ansvar
Kontakt:
• Alle ansøgninger vil blive behandlet 100% fortroligt
• Vi indkalder løbende til samtaler og besætter stillingen når den rette kandidat
er fundet
• For yderlige oplysninger omkring stillingen, kontakt
afdelingschef, Rasmus Kvistgård på telefon: 6321 7816
Ansøgning mrk ”Elektriker – SH Group, København ”
og sendes til job@shgroup.dk

