ER DU AUTOBRANCHENS
BEDSTE SERVICEMONTØR?
FLEX1ONE A/S søger en ny kollega, som primært
skal udføre service-, montage- og reparationsopgaver på Sjælland og øer.
ARBEJDSOPGAVER
• Montage af autolifte og værkstedsinventar
• Igangsætning og oplæring omkring brugen af
nye maskiner hos kunder
• Service- og reparationsopgaver af autolifte,
dækservicemaskiner osv.
• Gennemførsel af lovpligtige sikkerheds- og
serviceeftersyn af autolifte
• Eventuel messedeltagelse
FAGLIGE KOMPETENCER
• Du er uddannet mekaniker, smed, elektriker, el.lign.
• Du har kendskab til autobranchen
• Du har kendskab til pneumatik og hydraulik
• Du har kendskab til brugen af computere
– inkl. installation og opdateringer
• Du har kendskab til sporingsapparater – især
brugen, installationen og reparationen af udstyret
• Du har evt. erfaring med eftersyn af kompressorer

Du giver gerne kollegaen en hjælpende hånd, og du
har et godt og smittende humør.
Du har en positiv indstilling og går til opgaverne med
vilje og evne til at levere høj og hurtig kundeservice.
Du bor på Sjælland, og er villig til indimellem at have
lidt lange dage.
VI
•
•
•
•
•

TILBYDER
En konkurrencedygtig løn
4 dages arbejdsuge
Et godt arbejdsklima i et røgfrit miljø
God støtte og oplæring fra dine kollegaer
Tiltrædelse snarest muligt

TILTRÆDELSE
Ansættelsesstart 1/9 2017. Vi holder samtaler
løbende, så tøv ikke med at sende din ansøgning.
INTERESSERET?
Ved spørgsmål til stillingen, kontakt Servicechef
Henrik Gundesen på tlf. nr. 76 15 25 10.
Ansøgning og bilag fremsendes pr. mail til Marketing
Koordinator Jannie Nielsen på jnie@flex1one.dk.

LIDT OM DIG
Du har glimt i øjet, arbejder systematisk og effektivt
og følger tingene til dørs. Du trives godt med mange
bolde i luften og en - til tider - hektisk arbejdsdag.
®
Læs mere om os på www.flex1one.dk og www.ahcon.dk
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