
Fejlfinding på akutte nedbræk.
Sikkerhedseftersyn på kantpressere og pladesakse.
Årlige eftersyn.
Opstilling og indkøring af nye maskiner.

I stillingen er der altså både mulighed for at blive dagens helt,
når den røde lampe blinker - men også for at være den der
tænker fremad og sørger for det gode vedligehold, som er med
til at sikre driften hos vores kunder. Samtidig er der også
mulighed for, at få fingrene i noget af det allernyeste udstyr i
branchen og rådgive kunderne om fx nyinvesteringer.
Da du kører ud fra din bopæl, bor du gerne i midt- eller
syddanmark. Du refererer til den serviceansvarlige i Kolding.

Gode kollegaer, der gerne vil lære fra sig.
Et godt arbejdsmiljø med højt til loftet.
Et alsidigt job, hvor to dage sjældent er ens.
En god og solid pensionsordning.
Løn efter kvalifikationer.

El-kendskab.
Kendskab til - eller erfaring med- Delem-og Cybelec styringer.
Hydraulik kendskab.
Kendskab til laserskæremaskiner..

Du er kvalitetsbevidst og nysgerrig i forhold til, at forstå hvordan tingene fungerer. Nogle gange går dagen lige efter bogen - andre
gange kalder akutte nedbræk på, at du er fleksibel og trækker i førertrøjen. Du har selv stor indflydelse på programmet og er tilpas
med at strukturere din tid og dine opgaver.

TEKNISK ERFARING
Du har erfaring indenfor reparation og service på industrimaskiner, gerne med kendskab til pladebearbejdningsmaskiner. 

Bemærk - alle ovenstående punkter er ikke et krav, så har du kun kendskab til et par af punkterne, skal vi nok lære dig resten. Det
vigtigste er lysten og forståelsen for teknik.
Vi sørger for, at du får en grundig introduktion og oplæring – også ude hos kunder, sammen med dine kollegaer. Vi går op i at holde
vores viden holdes ajour med hinanden og sørger for løbende kurser i de forskellige produkter.

Til området syd for Århus leder vi efter den helt rigtige servicetekniker, som både kan lide kontakten
med kunderne, den gode sparring med kollegerne og livet på landevejen. 
Du er typen der får det dér lille sug i maven, når tingene virker og du kan vinke farvel til en glad kunde.
Dine nye kollegaer er et dedikeret team og du bliver en del af en velfungerende virksomhed, hvor der
både er plads til faglig udvikling og den gode humor, der sætter lidt kulør på hverdagen.

DINE KVALIFIKATIONER

SERVICETEKNIKER TIL
PLADEINDUSTRIEN

DINE OPGAVER VI TILBYDER

INTERESSERET?

Synes du, at ovennævnte udfordringer og muligheder passer til dig, så send en mail med din ansøgning til
lfc@lfcm.dk  
Din ansøgning vil selvfølgelig blive behandlet fortroligt. 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Indehaver Lars Fyllgraf Christensen på tlf. 40622020
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