Da vores mangeårige servicetekniker har ønsket nye udfordringer i
en ny branche – og vi har forrygende travlt søger vi ny kollega.

Din profil

Vi kan tilbyde:

Du har en solid baggrund indenfor servicering
af varmetekniske produkter og har sikkert en
uddannelse indenfor køle-, EL- eller VVS-branchen.

Afhængigt af din tekniske baggrund og dine kompetencer
tilbyder vi en god individuel løn med pension, som suppleres
af vores vagtordning og bonusaftale. Vores biler er udstyret
med nødvendige reservedele og udstyr for at kunne servicere
vores kunder optimalt. Vores teknikere har bærbar PC, mobilt
bredbånd, printer, mobiltelefon og GPS i bilen.

Du arbejder med høj kvalitet og sætter en ære
i at kunne løse komplicerede varmetekniske
problemer. Du er fortrolig med IT, er
velstruktureret og selvstændigt arbejdende, da du
ser en stadig udfordring i at nå dine mål.
Du er en god teamplayer, der lægger vægt på
samarbejde med kunder, kolleger og ledelse
ligesom du kan lide at have travlt.

Dine Kvalifikationer
• A-certifikat
• Eventuelt køle-certifikat
• OR-certifikat
• Erfaring med servicering af varmepumper,
gaskedler, oliekedler og biobrændselsanlæg
• Ansvarlig og kvalitets- bevidst
• Selvstændig
• Kunde/løsningsorienteret
• Præsentabel
• Kørekort til bil under 3500 kg.
• Deltage i planlagt vagtordning

Østergade 5 • 7755 Bedsted

Du indgår i en professionel, resultatorienteret og sund
virksomhed. Da vi har mange faste og nye kunder at servicere
og har styr på forretningen, er der således stor sikkerhed
i jobbet. Vores erfarne medarbejdsstab er altid klar til at
hjælpe dig hvis der er problemer ude i marken, og du får
16 meget dygtige kollegaer og sparre med – hvis ikke alle
kvalifikationer er opfyldt så tøv ikke med at søge stillingen,
da vi er villige til at forestå den nødvendige oplæring af den
rigtige person.
Se evt. mere på www.vestkystens-vvs.dk
Yderlige oplysninger om jobbet kan fås ved henvendelse til
Jesper Thousgaard tlf. 20499560 eller Torben Flye Jensen
tlf. 40115988.

Ansøgning:
Send din ansøgning inkl. CV pr. mail hurtigst muligt til:
tkt@vkvvs.dk Ansøgninger bliver behandlet som de kommer.
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ER DU VORES NYE ERFARNE
SERVICETEKNIKER?

