Rejsemontører

Rejsearbejde i Danmark og worldwide
Da vi har meget travlt i vores serviceafdeling, søger vi hermed 2 stabile og fleksible
medarbejdere. Du vil blive ansat med udgangspunkt fra vores afdeling i Svendborg.
Arbejdsopgaver i forbindelse med rejsearbejde i Danmark og worldwide:
• Være en del af det serviceteam deres rejser rundt og laver 1 års og 5 års
eftersyn på vores egne livbådssystemer (Boat in Box), som primært er
installeret på borerigge.
• Være en del af det service team der rejser verden rundt og står for opbygning
og indkøring af hydrauliske systemer til vindmølle vingestøbeforme.
• Være en del af det serviceteam der rejser rundt og laver 1 og 5 års kraneftersyn
på skibskraner typsik i forbindelse med værftsophold.
• Der vil også kunne forekomme arbejder med A-Rammer, spil, herunder
cylinderreparationer og slange udskiftning
• En typisk rejseperiode vil være ca. 14 dage.
Kvalifikationer
• DUddannelse som entreprenør- / landbrugsmaskinmekaniker, skibsmontør
eller tilsvarende uddannelse indenfor metalindustrien.
• Du skal have en god teknisk forståelse og indsigt i hvordan hydrauliske
systemer fungerer.
• Oplæring til stillingen vil dels foregå i Svendborg og dels som
sidemandsoplæring i forbindelse med de enkelte job på sitet.
• Som person forstiller vi os du er dynamisk, fleksibel og forandringsvillig,
da arbejdsdagene i forbindelse med jobbene kan variere meget i
indhold og omfang.
• Den ideelle medarbejder har mindst 5 års erfaring indenfor branchen,
eller brancher der ligger tæt op af vores.
• Kørekort: B(Almindelig bil),
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Vi tilbyder:
• Stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
• Løn efter kvalifikationer.
• Gode arbejdsforhold.
• Gode hjælpsomme og dygtige kollegaer.
• Fastansættelse for rette vedkomne.
Kontakt:
• Alle ansøgninger vil blive behandlet 100 % fortroligt.
• Vi indkalder løbende til samtaler og besætter stillingerne når
den rette kandidat er fundet. Der er 2 ledige stillinger.
• Mrk. din ansøgning ”Rejsemontør” og send den
til job@shgroup.dk

