Servicetekniker søges til
Nordjylland
Vores hovedaktivitet er salg af lager- og gaffeltruck af mærket Mitsubishi Forklift Trucks, samt
service, vedligeholdelse og reparationer af alle truckmærker. Samtlige salgs- og serviceaktiviteter
er landsdækkende, og med 40 serviceteknikere fordelt over hele landet, er vi blandt de største i
branchen. Hovedkontoret er placeret i Kolding.
Vi søger en positiv og fleksibel servicetekniker til Nordjylland, der brænder for at yde den bedste service
over for kunden og trives med stor frihed under ansvar. Du vil primært komme til at servicere vores kunder
nær Aalborg og Nørresundby, og det vil derfor være en fordel, hvis du bor i det område.

Jobindhold:
- Service, reparation og vedligeholdelse af maskiner
- Kundekontakt
- Servicerådgivning i tæt samarbejde med servicekoordinator og sælger

Kvalifikationer og kompetencer:
- Uddannet som f.eks. truckmontør, landbrugsmekaniker, lastvognsmekaniker eller lignende
- Fagligt velfunderet og med et godt generelt kendskab til elektronik, motorer, transmissioner og hydraulik
- Et godt kendskab til AC/DC elmotorer, samt gas- og dieselmotorer
- Fortrolig med computer/fejlfinding med PC
- Kendskab til/erfaring fra branchen er en fordel, men ikke et krav
- Indehaver af et gyldigt kørekort til personbil

Som person er du:
- Kundeminded - du kan skabe en fælles forståelse for opgaven med kunden
- Selvstændig, ansvarsbevidst og struktureret - du kan planlægge din egen arbejdsdag og har overblik over
dine opgaver
- Positiv og engageret - du bevarer det gode humør, også når der arbejdes med korte deadlines

Vi tilbyder:
- En attraktiv lønpakke, månedsløn inkl. pension og sundhedsforsikring
- Gode kollegaer, en travl hverdag i et meget uformelt og til tider hektisk miljø
- En høj grad af frihed og medindflydelse på din egen hverdag
Yderlig information om stillingen kan fås hos Servicekoordinator Jens Martin Juul på tlf. 76 100 200.
Skriftlig ansøgning med CV fremsendes til job@mitsubishitruck.dk mærket ”Tekniker – Nord”.
Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtale.
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