SH Group søger værkfører
til nyt værksted i Frederikshavn
Vi er i den opbyggende fase med etablering af værksted og kontor i Frederikshavn.
Værkstedet ligger centralt placeret på havnen på adressen Pier 6, ca. 10 m
fra kajkanten. Herfra vil vi servicere offshore- og marineindustrien i det ”Blå”
Nordjylland. Vi søger derfor en erfaren værkfører med hænderne skruet rigtigt på
og med humøret i top.
Dine arbejdsopgaver:
• Renovering, reparation og service af hydrauliske og mekaniske systemer
• Reparation, fejlfinding og serviceopgaver i det omfang det er muligt
• Bemanding af serviceopgaver samt opfølgning på igangværende projekter i
samarbejde med afdelingslederen
• Din base bliver i Frederikshavn
Din baggrund:
• Du har erfaring indenfor Offshore og Marinebranchen
• Du har et grundlæggende og solidt kendskab til hydrauliske og
mekaniske systemer
• Du er fleksibel, har et højt energi-niveau og du ser en positiv udfordring i
og være med til opbygningen af SH Groups afdeling i Frederikshavn
• Da vi er i opbygningsfasen forventer vi du er medarbejdende i det omfang
det er muligt
• Du kommer gerne fra en lignende stilling indenfor det maritime.
Vi tilbyder:
• En spændende og dynamisk arbejdsplads, med gode og hjælpsomme 		
kollegaer
• Stor mulighed for personlig og faglig udvikling, da vores arbejdsområder
indenfor SH Group spænder bredt
• Med reference direkte til afdelingslederen i Frederikshavn, får du en unik-
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•

-mulighed for at deltage og præge opbygningen af SH Group, Frederikshavn
Lønnen forhandles individuelt på et niveau, der matcher stillingens krav og
kvalifikationer

Kontakt:
• Alle ansøgninger vil blive behandlet 100 % fortroligt.
• Vi indkalder løbende til samtaler og besætter stillingerne når
den rette kandidat er fundet.
Vi forventer du har Kørekortstype B.
For yderligere oplysninger om stillingen, kontakt: afdelingsleder,
Christian Andersson på tlf.: 9189 5989
Ansøgning
Ansøgningen som sendes pr. mail skal mærkes
“Værkfører Frederikshavn” og sendes til job@shgroup.dk
Alle ansøgninger vil blive behandlet 100 % fortroligt.
Vi indkalder løbende til samtaler og besætter stillingerne når
den rette kandidat er fundet.

