Service Montør til SH Group i Esbjerg søges
Da vi har vækst i vores serviceafdeling, søger vi en stabil og dygtig Service Montør til vores
værksted, opgaverne foregår dels på vores værksted i Esbjerg, ved vores trofaste kunder i
nærområdet, samt ude ved vores kunder worldwide.
Jobbet indbefatter desuden
•
•
•
•

Da SH-Group’s Esbjerg afdeling består af 4 elementer – Hydraulik, Ventil, Kran/LSA og overall
service, vil der i perioder også være arbejde i disse afdelinger
Support og servicering af kunder.
Samarbejde med projektlederne, som er ansvarlig for projekterne der udføres.
Sørge for orden og renholdelse på værkstedet.

Om dig:
Uddannelse indenfor det ”sorte fag” gerne som entreprenør- / landbrugsmekaniker, eller
tilsvarende uddannelse indenfor metalindustrien, du har hænder og hoved for at udfører
opgaverne til vores kunders tilfredshed.
• Du har mindst 5 - 6 års erhvervserfaring.
• Flair for mekanisk arbejde.
• Ansøgere med erfaring indenfor hydraulikområdet og ventilarbejde vil blive foretrukket
• Serviceminded.
• Du kan tænke fremad og planlægge.
• Du er faglig dygtig.
• Du kan arbejde selvstændigt.
• Du er arbejdsom og loyal.
• Du er fleksibel mht. arbejdstiden – (Der kan forventes 50 – 75 rejsedage om året)
• Som person forstiller vi os, at du er dynamisk, fleksibel og forandringsvillig, da arbejdsdagene i
forbindelse med reparations – og servicejobs kan variere meget i indhold og omfang.
Vi tilbyder:
• 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.
• Så skynd dig at søge, hvis du er interesseret.
• For yderligere oplysninger kontakt Workshop Manager – Esbjerg. Jimmi Jensen på telefon
2760 1122.
• Lønnen forhandles individuelt på et niveau, der matcher stillingens krav og dine
kvalifikationer.
Ansøgning mrk ”Service Montør 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,
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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