
Kan du have mange bolte og møtrikker i luften? 

Så er du måske den mekaniker vi mangler til reparation og 
vedligeholdelse af lifte og entreprenørmateriel i Esbjerg.

Arbejdsopgaver:
Opgaverne er utrolig afvekslende og kan ændre sig fra 
time til time, men din hverdag vil blandt andet bestå af 
følgende: 
• Fejlfinde og foretage mindre smedeopgaver der holder 

vores materiel i den allerbedste stand
• Reparere, vedligeholde, vaske- og klargøre og lave  

maskineftersyn
• Vedligeholde og optimere sikkerheden på vores materiel
• Indgå i den daglige drift af afdelingen og træde til hvor 

der er behov. 

Om dig:
• Du er uddannet mekaniker og har erfaring med repara-

tion og vedligeholdelse af et blandet udvalg af materiel 
• Du er omhyggelig og selvkørende i dit arbejde 
• Du har et godt humør, er service- og kundeminded  

og har lyst til at være med på rejsen i en ambitiøs  
virksomhed i en hastigt voksende branche 

• Du er fleksibel, glad og frisk af sind
• Du har kørekort og truckcertifikat 
• Du har paragraf 17 (tidl. 26). 

Team LOHKE tilbyder:
• Et job, som du selv i særdeleshed kan være med til at præge
• Uddannelse i det materiel du ikke allerede er dus med 
• En sjov og spændende hverdag, hvor to dage aldrig er ens 
• Gode kollegaer, der altid møder dig med et smil 
• Gode ansættelsesvilkår med pensionsordning og sundhedsordning. 

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder i Esbjerg, 
Niels Peter Dahlgaard på tlf.: 29 69 94 19. 

Send hurtigst muligt din skriftlige ansøgning mærket ”Mekaniker, Esbjerg” på e-mail  
til: job@lohke.dk. Vi indkalder løbende til samtaler. 

LOHKE Materieludlejning as er en udlejningsvirksomhed indenfor bygge- og anlægsbranchen, industrien og  
det offentlige samt servicefagene med fokus på de kunder, der sætter pris på en personlig kontakt og hurtig  
reaktionstid. Vi stræber mod at være nr. 1 i service og pålidelighed. Læs evt. mere på www.lohke.dk
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