Ventil Tekniker til SH Group i Esbjerg søges.
Vi har travlt i vores ventil afdeling og søger derfor endnu en ventil tekniker.
SH Group A/S leverer serviceprojekter indenfor offshore og marine globalt, og har høje tekniske kompetencer
indenfor mekanik, hydraulik, el/automation og ventilservice. Vores medarbejdere er meget fleksible,
ordentlige og ansvarlige, hvilket har skabt både vækst og tilfredse kunder.
Dine opgaver som ventil tekniker:
• Fejlfinding og reparationer på ventiler og aktuatorer.
• Reparation, test og certificering af sikkerhedsventiler.
• Trykprøvning i henhold til kundens ønsker og industri standarder.
• Dokumentation og udfyldning af letforståelige rapporter og certifikater efter faste skabeloner.
• Venlig support og service ved besøg på on-site jobs.
• Ventil service på værkstedet i Esbjerg.
Om dig:
• Uddannelse som skibsmekaniker, landbrugsmekaniker, smed eller lignende.
• Du har 5+ års erhvervs erfaring.
• Har du erfaring med ventil service er dette en klar fordel.
• Du kan arbejde selvstændigt, dog vil der være en del oplæring inde for ventiler.
• Du ser dig selv som omhyggelig og sikrer orden og renholdelse i dit arbejde.
• Du forstår engelsk og kan begå dig i et offshore miljø.
• Du er fleksibel mht. arbejdstid, grundet rejsearbejde og spids belastninger.
• Har du offshore certifikater er dette et plus, men ikke et krav.
Vi tilbyder:
Vi kan tilbyde dig en grundig oplæring i service af ventiler. Der vil være sidemands oplæring ved vores valve
supervisors, læring og forståelse af tegninger og basis certifikater, samt vi tilbyder et online ventil academy
forløb.
Derudover:
• Vi tilbyder en hverdag fyldt med udfordringer i en spændende virksomhed
• 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.
• For yderligere oplysninger kontakt Workshop Manager – Esbjerg. Henrik Madsen på telefon 2760 1122.
• Lønnen forhandles individuelt på et niveau, der matcher stillingens krav og dine kvalifikationer.
Vi opfordrer alle, uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge job hos os.
Ansøgning mrk ”Ventil Tekniker 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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