Servicetekniker/elektriker -l Technor ApS – procesven-la-on.
Technor ApS i Hobro har travlt, og søger derfor en dyg-g selvstændig servicetekniker/elektriker, der
hovedsageligt skal servicere kundeporteføljen i Danmark – men der er også mulighed for en tur -l udlandet.
Technor leverer og monterer procesven-la-on, højtryksanlæg, komfortven-la-on og service -l træ-, metalog plas-ndustrien mm. Vi er med vores mange års erfaring i markedet blandt de førende i branchen.
Vi søger en frisk medarbejder, som har en solid teknisk forståelse for ven-la-on, og som selvstændigt kan
varetage service og småmontage på ven-la-onsløsninger.
Jobbet
Du bliver en del af en mindre virksomhed i vækst, hvor ansvar og samarbejde er i højsæde.
Varia-onen af arbejdsopgaver er stor hos os, og du styrer i høj grad selv din arbejdsdag, hvor du får mange
spændende projekter.
I serviceafdelingen, er der i dag 3 serviceteknikere, og du er som udgangspunkt -lknyJet hovedkontoret i
Hobro, hvor du vil møde ind eKer behov. Du har en servicebil -l rådighed, og kører ud fra egen bopæl.
Der vil også forekomme rejsedage ca. 20-40 årligt. Kunderne er typisk produk-onsvirksomheder, og dit
distrikt vil blive Jylland/Fyn.
Din baggrund
Du har erfaring med ven-la-onsanlæg/procesven-la-on, og har en god viden om servicering af disse.
Op-malt set arbejder du med ven-la-on i en eller anden sammenhæng enten som servicetekniker,
elektriker, automa-kfagtekniker eller lignende. Uanset, hører vi gerne fra dig.
Din bopæl er gerne i Midt-/ Øst-/ og Nordjylland, da størsteparten af dine servicebesøg ligger her.
Personproﬁl
Du kan arbejde selvstændigt, er vant -l at styre din arbejdsdag og sæJer pris på handlefriheden.
Du kan se dig selv være en del af en mindre virksomhed hvor samarbejde, ordholdenhed og ansvarlighed er
nøgleord i målsætningen om at give kunderne den bedst mulige service på ven-la-onsløsninger.
Desuden kan du nikke genkendende -l ﬂg.:

•

Serviceminded og tager gerne en snak med kunderne

•

God teknisk indsigt i ven-la-on eller beslægtet branche

•

Leverer kvalitetsarbejde og sæJer en ære i at aﬂevere -l -den

•

Selvstændig og ansvarsbevidst

Du -lbydes

AnsæJelse i en mindre virksomhed i vækst, hvor det skal være sjovt at gå på arbejde - ved os, er
omgangstonen uformel og sammenholdet stærkt. Et stærkt anerkendt produktprogram, som eKerspørges
på markedet. En aJrak-v lønpakke eKer kvaliﬁka-oner, med mulighed for stor medindﬂydelse og job med
frihed under ansvar. Du vil løbende blive eKeruddannet via kurser.
Ansøgningen sendes -l servicechef Henrik Hoﬀ på mail -l hh@technor.dk
Vi a_older løbende samtaler, og har du spørgsmål -l s-llingen, er du velkommen -l at kontakte Henrik Hoﬀ
på tlf. 2245 0900. Opstart eKer aKale.
------------------------------------Technor ApS har eksisteret siden 1998, og har kontor og værksted i Hobro. Virksomheden leverer og
monterer procesven?la?on, støvsugeranlæg, svejserøgsudsugning, ﬁlteranlæg, komfortven?la?on og
service ?l træ-, metal-, plast- og fødevareindustrien mm. De er med deres viden og mange år på markedet
blandt de førende i Branchen.

