Supporttekniker (el) – SKAKO Concrete A/S
Elinstallatør/stærkstrømstekniker
Har du erfaring med el-teknisk support og tilbudsgivning? Trives du med en
varieret hverdag, hvor du arbejder sammen andre teknikere i et uformelt
arbejdsmiljø? Er du kunde- og serviceorienteret? Ønsker du at være en del af en
sund international virksomhed i vækst? Så er du måske den kandidat, som
AMBIZZION søger for vores kunde, SKAKO Concrete.
Om virksomheden
SKAKO Concrete er en udpræget knowhow virksomhed, hvor der lægges vægt på, at
medarbejderne trives. SKAKO Concrete er forrest i feltet, når det gælder udvikling inden
for industrielle betonblandeanlæg.
SKAKO Concrete sælger og leverer udstyr og fabrikker til betonfremstilling til kunder over
hele verden. Se mere på www.skako.com.
Om stillingen
Med base i Faaborg og med reference til servicechefen bliver du en del af
supportafdelingen, og du kommer til at arbejde sammen med dygtige teknikere, hvor
sparring er en del af hverdagen.
Din primære funktion vil blive tilbudsgivning samt el-teknisk support via telefon og onlineforbindelse til kunder i hele verden.
Dine væsentligste opgaver:
•
Tilbudsgivning og el-teknisk support via primært telefon og online-forbindelse
•
Mersalg som konsekvens af dine tætte relationer med kunder i hele verden
•
Deltagelse i mindre udviklingsprojekter
•
Indgå i vagtordning ca. hver 6. uge
•
Moderat rejseaktivitet i forbindelse med oplæring og ad hoc-serviceopgaver for
virksomhedens kunder

Den ideelle kandidat har følgende baggrund:
•
Sandsynligvis en uddannelse som elinstallatør eller stærkstrømstekniker og gerne
en håndværksmæssig baggrund
•
Erfaring med reparation og konfiguration af computere
•
Kendskab til SCADA-systemer, programmering af PLC/Microsoft SQL er en fordel
•
Fortrolig med Office-pakken
•
Behersker dansk og engelsk i skrift og tale samt tysk i tale
Som person er du:
•
Hjælpsom, fleksibel og har af natur en kundeorienteret indstilling
•
God til at kommunikere og samarbejde på alle niveauer
•
God til at holde hovedet koldt, også når det går rigtig stærkt
•
Pålidelig, kvalitetsorienteret og effektiv
•
Systematisk, selvkørende og udviser stor ansvarlighed for dit arbejde
Du tilbydes:
•
Et udfordrende job i en internationalt orienteret virksomhed
•
Engagerede kolleger i et uformelt miljø med en flad organisationsstruktur
•
En kultur med fokus på knowhow og innovation
•
En virksomhed i vækst og med gode perspektiver for fremtiden
•
En lønpakke, der matcher din baggrund og kvalifikationer
Næste step:
Send ansøgning og CV via nedenstående ”søg stillingen”. Stillingen ønskes besat hurtigst
muligt, hvorfor ansøgninger behandles løbende.
Ring meget gerne til AMBIZZION, Lars Bøgelund – mobil 6037 5723 eller Kim Rune
Larsen – mobil 2010 5858.
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.

