Montør søges til varierede opgaver på værkstedet hos en international virksomhed!
Har du en baggrund som smed, mekaniker, maskinarbejder eller lignende, og kunne du tænkte dig at
være en del af en international virksomhed hvor gode relationer, vidensdeling og
erfaringsudveksling er nøgleord, så er KLINGER Danmark A/S den rigtige arbejdsplads for dig!
Om os:
KLINGER Danmark A/S er det danske datterselskab af KLINGER koncernen, der er kendt som producent
af ventiler, pakninger og niveaumåling. Vores produktportefølje indeholder både ventiler og pakninger,
men også instrumenter og tætninger. KLINGER er en international familieejet koncern, som globalt set
består af 17 produktionsvirksomheder, eksport til 80 lande og beskæftiger ca. 2.300 medarbejdere i
verden.
En alsidig stilling til vores værksted i Brøndbyvester er netop blevet ledig, og vi har nu brug for endnu
en erfaren medarbejder til vores dynamiske team.
Vi tilbyder:
Et job hvor dagene aldrig er ens
Muligheden for at være en del af en International koncern
En uformel atmosfære på arbejdspladsen
Et godt sammenhold hvor humøret altid er højt
Fordelsagtig løn- og forsikringspakke
Frihed under ansvar
Din profil:
Du er mødestabil
Du har en baggrund som smed, maskinarbejder, mekaniker eller noget lignende.
Det vil være en fordel hvis du har truckkort
Du kan holde hovedet koldt i pressede situationer
Du har et godt humør, er udadvendt og har gode samarbejdsevner
Kan lide at arbejde selvstændigt
Du kan begå dig og forstår engelsk på et tilfredsstillende niveau
Du har pc-kundskaber på brugerniveau
Dine primære arbejdsopgaver:
Montøropgaver
Reparation af diverse maskiner
Sammenbygning af forskellige maskindele
Da vi på forhånd gerne vil have et indblik i, hvem du er som person. Vil det være en fordel, hvis du går ind
og tager Jobindexs personlighedstest, og vedhæfter svaret sammen med din ansøgning og CV. Hvis alt dette
lyder interessant, ser vi frem til at modtage dit CV og din ansøgning, som du kan sende til job@klinger.dk

