Serviceteknikere søges til serviceafdelingen i Danmark
Til vores service team søges nye kollegaer til både Sjælland & Jylland/Fyn
Vi har travlt og har brug for din hjælp – Læs mere her:
I det daglige arbejdet som servicetekniker indgår bl.a. arbejdsopgaver som:
•

Service og vedligehold af instrumenter og apparatur ude hos vores kunder – Det er udstyr som
f.eks.: Autoklaver, opvaskemaskiner, centrifuger, LAF, varmeskabe, køl & frys og meget mere

•

Fejlsøgning ved nedbrud

•

Akutte reparationer ofte af især kritisk udstyr

•

Reparationer på eget værksted i sjældne tilfælde - 97% af dit arbejde er on-site hos kunderne

•

Planlægning og udførsel af nye installationer i samarbejde med vores salgsafdeling

•

Samarbejde med øvrige teknikere på tværs af større opgaver

Personlige egenskaber:
•

God teknisk forståelse og med en positiv tilgang til ny viden -  MEN vigtigst af alt er, du er klar til
nye udfordringer

•

Erfaring indenfor laboratoriearbejde, og/eller arbejde som elektriker, elektronikmekaniker, eller
erfaring fra ventilations- eller kølebranchen vil være en meget stor fordel.

•

Du har en god social kompetence, humor og samarbejdsvilje, som er nødvendig i dit daglige arbejde
med kolleger,
kunder og udenlandske leverandører

•

Du trives med eget ansvar, og kan arbejde selvstændigt og løsningsorienteret, men er også en teamplayer og fleksibel når det kræves

•

Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale - Gerne andre sprog

•

Du ved hvorfor god kundeservice er en vigtig del i dit daglige arbejde

•

Du er fortrolig og med Office-pakken.

Stillingen kræver at du har kørekort kategori B.
Stillingen er fuldtids og med tiltrædelse snarest muligt.
Vi tilbyder løn efter kvalifikationer, firmabil, mobiltelefon og pensionsordning samt sundhedsforsikring
Ansøgning og CV sendes til: Servicechef Thomas Rigenstrup på

tri@ninolab.dk

Har du spørgsmål, så ring direkte til Thomas Rigenstrup på tlf.: 29 24 08 12

Vi ser frem til at høre fra dig snarest muligt.
Mere om os og vore produkter findes på vor hjemmeside www.ninolab.dk.

