Elektrisk servicemontør
Vil du have indflydelse på betonverdenen?
SKAKO Concrete A/S er en udpræget knowhow virksomhed, og vi lægger vægt på, at
vores medarbejdere trives hos os. Vi er forrest i feltet, når det gælder udvikling inden for
industrielle betonblandeanlæg.
Til understøtning af virksomhedens positive udvikling søger vi en elektrisk service/installations- montør.
SKAKO Concrete A/S sælger og leverer udstyr og fabrikker til betonfremstilling til kunder
over hele verden. Vi søger en medarbejder til vores serviceafdeling, der kan indgå i vores
serviceteam af dygtige teknikere, hvor sparring er en del af hverdagen.
Opgaverne spænder over planlægning af serviceture, montage af nye anlæg, service på
eksisterede anlæg, samt ad hoc-opgaver og brandslukning hos vores kunder i primært
Europa og Mellemøsten. Da du er firmaets ansigt udadtil, forventer vi, at du er
pligtopfyldende, teknisk funderet, kundeminded, proaktiv, og at du samtidig forstår
vigtigheden af rettidig omhu.
Vi tilbyder en organisation med en uformel omgangstone, hvor vi trives med vores
arbejde.
Dine primære arbejdsopgaver bliver:
• Service hos eksisterede kunder
• Montage af nye anlæg i projektregi
• Reparationer af vores udstyr
• Planlægning af serviceopgaver i samarbejde med vores servicekoordinator
Rejseaktivitet må påregnes i størrelsesordenen 140 – 160 dage årligt.
Kvalifikationer:
• Du har en håndværksmæssig baggrund
• Erfaring med automatiske maskiner, anlæg og maskinkonstruktion
• God til at skabe og bibeholde overblikket samt holde hovedet koldt under tidspres
• God til at samarbejde, besidder vedholdenhed og kan skabe resultater for både
kunder og virksomhed
• Bruger i MS Office programmerne
• Taler og skriver dansk og engelsk samt taler tysk

Personlige egenskaber
•
Gode kommunikationsevner
•
Vilje til at hjælpe
•
Fleksibel og indstillet på at indgå i et travlt samarbejde med dygtige kollegaer
•
Struktureret og systematisk
•
Positiv og samarbejdsvillig

Lyder det som et job for dig? Så send din ansøgning med det samme og inden den 4. maj
2018 til mj@skako.com mærket »Elektrisk servicemontør«. Der vil løbende blive
indkaldt til samtale.
Hvis du har spørgsmål til jobbet, så ring til servicechef Søren Andersen tlf. 6363 7055.

SKAKO koncernen er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S og arbejder inden
for to forretningsområder: Udvikling og levering af blandeudstyr til fremstilling af beton og
vibrationsudstyr til industri. Kernekompetencer og knowhow inden for design,
projektstyring, salg og service anvendes på de primære markeder for salg og service af
komponenter, anlæg og komplette løsninger. SKAKO har omkring 200 ansatte, hvoraf
godt halvdelen er ansat i koncernens danske selskaber.

