Tekniker til brosystemer i København
Der vil være medskabende til udvikling af afdeling i København
Din hovedopgave som vores tekniker er at varetage løbende service på broer i Københavns Kommune,
således at (1) de løbende planlagte service bliver lavet til alles fulde tilfredshed, (2) være omdrejningspunkt i
forbindelse med nedbrud, (3) være kundeminded.
Det forventes at den rette kandidat kan arbejde selvstændigt, er løsningsorienteret og er fleksibel. Det er
desuden et krav at du har bopæl på Sjælland.
Jobbet indebærer:
At vi løser serviceopgaver på størstedelen af de københavnske broer på kryds af vores specialer. Vi bygger
broer, vedligeholder ældre broer. Foruden de københavnske broer har vi opgaver på andre broer og rederier i
Skandinavien samt kunder i Storkøbenhavn.
Dine arbejdsopgaver:
• Planlægning af service
• Varetagelse af service og reparationsopgaver
• Afrapportering efter hvert servicebesøg
• Sparring med ledelse, kolleger og ingeniører
• Være opmærksom på nye behov, løsninger eller forbedringer
Din baggrund:
• Relevant teknisk uddannelse: mekaniker, lastvognsmekaniker, landbrugsmaskinmekaniker,
industritekniker eller lignende.
• Har du teknisk erfaring indenfor hydraulik, mekanik og service af installationer er det en fordel.
• Du er vant til at tale med kunder og er struktureret i dit arbejde
• Du er samarbejdsvillig og fleksibel
• Du er positivt indstillet.
Vi tilbyder:
• Et spændende job, hvor du bliver tildelt et ansvarsområde som du med løsninger og forbedringer kan
være med til at præge
• Stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
• Løn efter kvalifikationer.
• Fuldtidsstilling.
• Der stilles en fuldt udrustet servicebil til rådighed.
Kontakt:
For yderlige oplysninger omkring stillingen, kontakt afdelingschef, Rasmus Kvistgård på telefon: 6321 7816
Ansøgning
Ansøgningen som sendes pr. mail skal mærkes “Tekniker – SH Group, København” 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.
Tiltrædelse: Hurtigst muligt

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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