Hydraulik Servicemontør til Esbjerg
SH Group A/S designer og producerer innovative elektriske, hydrauliske og
mekaniske maskinløsninger til marine, offshore og den industrielle sektor i hele
verden. SH Group A/S har afdelinger i Svendborg, Esbjerg, København og på Lindø
Industripark og beskæftiger i dag samlet ca. 250 medarbejdere.
I 2017 etablerede SH Group en ny serviceafdeling på havnen i Esbjerg.
Vi har travlt og søger derfor endnu en kollega, som er klar til at indgå i den
spændende proces med opbygning af SH Group i Esbjerg, samt styrke vores
forretningsaktiviteter indenfor Offshore, Marine og Offshore-Vind industrien.
Dine arbejdsopgaver:
• Reparation, fejlfinding og serviceopgaver af kraner, wirespil samt hydraulisk og
mekanisk udstyr
• Lovpligtige eftersyn af kraner, livbådsdavits & load tests
• Opgaver med flushing, trykprøvning og opbygning af hydrauliske systemer
• Renovering af hydrauliske og mekaniske komponenter samt fremstilling af
hydraulikslanger
• Spoling af wire
• Din base bliver Esbjerg, men der må påregnes op til 30-80 rejsedage om året,
samt at du periodevis, vil skulle assistere i vores afdeling i hhv. Svendborg og på
Lindø værftet
Din baggrund:
• Du har kendskab til hydraulisk og mekanisk udstyr
• Du har erfaring indenfor Offshore, Marine eller som rejsemontør
• Kendskab til kraner, spil, redningsmidler og løfteudstyr vil være en fordel,
men er ikke et krav
• Du har et grundlæggende og solidt kendskab til opbygning og fejlfinding af
hydrauliske systemer
• Du er fleksibel, har et højt energi-niveau og du ser en positiv udfordring i fortsat
at udvikle og opbygge SH Groups afdeling i Esbjerg
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Vi tilbyder:
• En spændende og dynamisk arbejdsplads, med gode og hjælpsomme kollegaer
• Stor mulighed for personlig og faglig udvikling, da vores arbejdsområder inden for
SH Group spænder bredt
• Med reference direkte til Workshop Manageren, får du en unik mulighed for at
deltage og præge opbygningen af SH Group, Esbjerg
• Lønnen forhandles individuelt på et niveau, der matcher stillingens krav og
dine kvalifikationer
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 Workshop Manager,
Michael Madsen på telefon: 2213 4120
Ansøgning mrk ”Hydraulik Servicemontører Esbjerg”
og sendes til job@shgroup.dk

