Mekaniker i Hvidovre

- til reparation og vedligeholdelse af lifte
og entreprenørmateriel på værkstedet
Kan du have mange bolte og møtrikker i luften?
Arbejdsopgaver:
• Opgaverne er utrolig afvekslende og kan ændre sig fra
time til time
• Du skal både fejlfinde og foretage mindre smedeopgaver
• Du er med til at holde vort materiel i den allerbedste
stand
• Du er med til at optimere sikkerheden på vort materiel
• Du er med til at vedligeholde, klargøre og lave sikkerhedseftersyn.
Kvalifikationer:
• Du har erfaring med reparation og vedligeholdelse af
materiel
• Du er omhyggelig og selvkørende i dit arbejde
• Du har et godt humør, er 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 er serviceminded og har lyst til at deltage i den fortsatte
vækst og udvikling af LOHKE
• 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 Brian Madsen på tlf. 30 50 70 88.
Send hurtigst muligt din skriftlige ansøgning mærket ”Mekaniker” på e-mail til: job@lohke.dk.
Vi indkalder løbende til samtaler.
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