Værkfører til SH Group i Esbjerg søges
Hos SH Group A/S brænder vi for, at yde den bedste service til kunderne. Vores motto er ”ONE CALL DOES IT
ALL” SH Group A/S leverer service til ventiler-, hydrauliske-, mekaniske-systemer, kraner, spil/A-rammer og
el-tavler til marine, offshore og den industrielle sektor i hele verden. SH Group A/S har afdelinger i Svendborg,
Esbjerg, Frederikshavn, København og på Lindø Industripark og beskæftiger i dag ca. 320 medarbejdere.
Til SH Group Esbjerg søger vi en dygtig værkfører til vores værksted, som skal have fokus på kunder, kvalitet
og effektivitet. Det vil blive din opgave, at lede værkstedets medarbejdere således vi kan fremstå som en
professionel serviceleverandør overfor vores kunder. Det er vigtigt, at du har erfaring fra branchen.
Jobbet indbefatter desuden:
• Planlægning af arbejdsopgaverne på værkstedet.
• Ledelse og motivation af medarbejderne på værkstedet.
• Ansættelse af medarbejdere til værkstedet.
• Efteruddannelse af medarbejdere.
• Gennemførelse af årlige medarbejderudviklings samtaler.
• Godkendelse af timer.
• Sikre at varer og timer registreres korrekt på projekterne.
• Sikre den rette supervision af medarbejderne på deres respektive arbejdssteder i lokalområdet.
• Sikre at vores servicejob udføres håndværksmæssigt korrekt og overholder de aftalte standarder.
• Pleje af egen kundekreds. Tilbudsgivning, opfølgning og løbende kontakt.
• Daglig håndtering af de kunder der henvender sig på matriklen.
• Udføre mindre serviceopgaver for kunder.
• Deltage i møder angående planlægning og teknisk afklaring med projektleder.
• Samarbejde med projektlederne, som er ansvarlig for projekterne der udføres.
• Sørge for orden og renholdelse på værkstedet
• Vedligeholdelsesansvarlig for SH Group’s udstyr i Esbjerg.
Om dig:
• Du har en uddannelse indenfor metalindustrien, gerne med en teoretisk overbygning
• Du har minimum 3-5 års ledelseserfaring og kan lide at arbejde med mennesker
• Du kan arbejde selvstændigt, struktureret og har en sund økonomisk tilgang til tingene
• Ord som dynamisk, loyal og fleksibel kendetegner din person
Vi tilbyder:
• Vi tilbyder en hverdag fyldt med udfordringer i en spændende virksomhed.
• Du får gode muligheder for at sætte dit eget præg på hverdagen.
• Godt arbejdsmiljø.
• Et team af engagerede kollegaer i et uformelt miljø.
• Løn efter kvalifikationer
Kontakt
Alle ansøgninger vil blive behandlet 100% fortroligt. Vi indkalder til samtale løbende, og besætter stillingen,
når vi har fundet den rette - Så skynd dig at søge, hvis du er interesseret.
For yderligere oplysninger kontakt Head of Department – Esbjerg. Jimmy Johansen på telefon 4047 2067.
Lønnen forhandles individuelt på et niveau, der matcher stillingens krav og dine kvalifikationer.
Ansøgning mrk ”Værkfører til SH Group i Esbjerg” 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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