Tekniker til brosystemer i Fredrikstad og Ørje i Norge
SH Group søger Tekniker til brosystemer i Fredrikstad og Ørje i Norge.
SH Group har sikret sig Driftskontrakten for mekanisk vedligehold af de bevegelige bruer i Fredrikstad og
Ørje i Norge for tidsrummet 2020-2023. Derfor søger vi en stabil og kunde-minded service tekniker bosat i
området. Den ideelle profil kan også varetage opsøgende salg i mindre omfang, når der ikke arbejdes på de
nævnte broer.
Udover en hjemmearbejdsplads, eller på et kontorhotel, vil du få stillet en servicebil til rådighed. Der må
forventes en del rejseaktivitet i forbindelse med opsøgende salg og opbygning af SH Groups synlighed i
området.
Vi forestiller os at du har et grundlæggende og solidt kendskab til hydrauliske og mekaniske systemer så
du kan varetage reparation, fejlfinding og serviceopgaver samt eftersyn. Det forventes at du kan arbejde
selvstændigt og er løsningsorienteret selvom du vil have backup fra projektledere og serviceafdelingen i
Danmark. Kendskab til IT er nødvendig, da al rapportering forgår elektronisk.
Dine arbejdsopgaver
• At være omdrejningspunkt for varetagelse af alle servicejobs og reparationsopgaver af de fire
broer i Fredrikstad og Ørje
• Planlægning af servicebesøg
• Være opmærksom på nye behov, mersalg og opsøgende salg inden for mekanik, el og hydraulik
• Opbygge et leverandørnetværk
• Perioder med rejsearbejde til Göteborg, hvor SH Group er i gang med installation af den
nye Hisingsbron
Kontakt
For yderlige oplysninger omkring stillingen, kontakt Head of Bridge Department Rasmus Kvistgård på
+45 2249 8980 eller alternativt Group Sales Director Jeppe Sonne på +45 4055 7810.

Alle ansøgninger vil blive behandlet 100% fortroligt. Lønnen forhandles individuelt på et niveau, der matcher
stillingens krav og dine kvalifikationer.
Ansøgning mrk ”Service Tekniker Norge” og sendes til job@shgroup.dk

SH Group A/S er en virksomhed inden for udvikling, produktion og servicering af hydrauliske og
mekaniske systemløsninger til marine-, offshore-, vind- og industrisektoren. SH Group A/S blev
grundlagt i 1974 og beskæftiger i dag ca. 320 kvalificerede medarbejdere fordelt i Svendborg,
Lindø, Esbjerg, Frederikshavn, København samt Stavanger i Norge.
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