SH Group søger Hydraulikmontør til Svendborg afd.
Grundet stor travlhed søger vi til vores hydraulikafdeling i Svendborg en frisk, stabil og fleksibel medarbejder.
Arbejdsopgaver i forbindelse med værkstedsarbejde:
•
•
•
•
•
•

Reparation af hydraulikcylindre.
Reparation af hydraulikkomponenter.
Fremstilling af hydraulikslanger i perioder.
Nybygning af hydraulikanlæg /systemer. Dels anlæg vi selv udvikler, dels anlæg udviklet af vores kunder.
Reparation af af skibsudstyr, såsom spil, a-rammer , hydrauliske pumpestationer mv.
Mange af arbejderne vil foregå i teams, med mulighed for sidemandsoplæring.

Kvalifikationer:
•
•
•
•
•

Du har en uddannelse indenfor metalindustrien.
Som person forestiller vi os du har en positiv tilgang til tingene, er dynamisk, fleksibel og forandringsvillig.
Vi sørger for den nødvendige oplæring, inden for de områder hvor der er brug for det.
Arbejde udenfor virksomheden, indland og udland kan være en del af jobpalletten, men ikke et krav.
Bopæl på Fyn eller Langeland

Vi tilbyder:
•
•
•
•
•

Løn efter kvalifikationer.
Gode arbejdsforhold.
Dygtige og hjælpsomme kollegaer.
Gode muligheder for løbende personlig og faglig udvikling.
For rette vedkomne er der tale om fastansættelse.

Kontakt:
•
•
•

Alle ansøgninger vil blive behandlet 100 % fortroligt.
Vi indkalder løbende til samtale og besætter stillingerne, når rette vedkomne er fundet.
For yderligere oplysninger, kan du kontakte værkfører Bo Rasmussen , telefon 22134123

Ansøgning
Ansøgningen som skal sendes pr. mail skal mærkes “hydraulikmontør Svendborg” og sendes til job@
shgroup.dk

Alle ansøgninger vil blive behandlet 100 % fortroligt.
Vi indkalder løbende til samtaler og besætter stillingen når den rette kandidat er fundet.
Kørekort:
B(Almindelig bil),

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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