
Servicemedarbejdere
til vores afdelinger i Hvidovre og Hedehusene

Vi har travlt, og derfor søger vi nye kollegaer til klargøringen i to afdelinger.

Arbejdsopgaver:
• Klargøring af maskiner - herunder vask, smøring  

og vedligeholdelse samt mindre reparationer
• Du skal pakke materiel efter ordremodtagelse
• Du skal være med til at modtage maskiner  

fra kunder (registrering af forbrug, fejl og  
mangler) og funktionskontrol før udlevering  
på samtlige af de produkter, der findes i  
vores servicecenter

• Diverse forefaldende arbejde.

Kvalifikationer:
• Du har teknisk snilde og gerne en relevant  

håndværksmæssig baggrund – f.eks. mekaniker
• Du har gerne erfaring fra entreprenør-/ 

udlejningsbranchen
• 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.

Team LOHKE tilbyder:
• 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
• Betalt orlov efter 5 års ansættelse.

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Jan Kim Jensen på tlf. 30 50 72 06. 

Send din skriftlige ansøgning mærket ”Servicemedarbejder” på e-mail til: job@lohke.dk senest 
mandag d. 2. marts 2020. Husk at skrive i din ansøgning om du helst vil arbejde i Hvidovre 
eller Hedehusene eller om du evt. søger stillingen i begge afdelinger. Vi gør opmærksom på, 
at vi afholder samtaler løbende.

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