Hydraulik + mekanisk formand søges til Odense Havn
Da vi har en løbende vækst i vores serviceafdeling, søger vi en dynamisk og faglig dygtig formand
til større service opgaver. Arbejdet foregår på vores værksted/serviceafdeling på Odense Havn.
Palletten af formandsopgaver
• Ledelse i forbindelse med servicering og vedligeholdelse af alm skibsfartøjer, jack-up fartøjer
og borerigge.
• Har erfaring med hydraulik/fejlfinding og kendskab til svejsning.
• Har erfaring i ledelse af medarbejdere, dygtig til at planlægge og afvikle projekter.
• Har erfaring/flair for brug af pc på brugerniveau
• Kan kommunikere/bevare overblikket med flere kunder samtidig.
• Skal kunne håndtere mange bolde i luften, under stort tidspres.
Kvalifikationer
• Uddannelse som entreprenør- / landbrugsmekaniker, skibsmontør, eller tilsvarende
uddannelse indenfor metalindustrien.
• Du har mindst 3 - 5 års erhvervserfaring, og hurtigt kan indgå i et team
• Som person forstiller vi os du er dynamisk, fleksibel og forandringsvillig, da arbejdsdagene i
forbindelse med jobbene kan variere meget i indhold og omfang.
• Ansøgere med erfaring inden for hydraulik/ skibsteknik – Vil blive foretrukket.
• Behersker teknisk engelsk- skrift og tale – Vil blive foretrukket.
• Bopæl på Fyn.
Vi tilbyder
• Et internt oplæringsforløb, tilpasset de kvalifikationer du har i forvejen
• Stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
• Løn efter kvalifikationer.
• Gode arbejdsforhold og gode hjælpsomme kollegaer.
• Fastansættelse for rette vedkomne.
Kontakt
For yderligere oplysninger om stillingen, kontakt Workshop Manager, Søren Høi på telefon
2210 8346. Alle ansøgninger vil blive behandlet 100 % fortroligt. Vi indkalder løbende til samtaler
og besætter stillingen når den rette kandidat er fundet.
Ansøgning mrk ”Hydraulik + mekanisk formand – SH Group, Lindø ” og sendes til job@shgroup.dk

SH Group A/S er en virksomhed inden for udvikling, produktion og servicering af hydrauliske,
mekaniske og elektriske systemløsninger til marine-, offshore-, vind- og industrisektoren. SH Group
A/S blev grundlagt i 1974 og beskæftiger i dag mere end 350 kvalificerede medarbejdere fordelt i
Svendborg, Lindø, Esbjerg, Frederikshavn, København samt Stavanger i Norge.
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