Servicemedarbejder
Vil du med på LOHKEs rejse mod at blive den foretrukne materieludlejer
i Danmark? Vi søger en servicemedarbejder i Team LOHKE i Hvidovre.
Arbejdsopgaver:
• Klargøring af maskiner - herunder smøring
og vedligeholdelse samt mindre reparationer
• Du skal pakke materiel efter ordremodtagelse
• Du skal udføre 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
• Du taler og skriver dansk.
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.
Kontakt:
Eventuelle spørgsmål til jobbet kan rettes til afdelingsleder, Jan Kim Jensen på tlf. 30 50 72 06.
Ansøgning og ansøgningsfrist:
Send din ansøgning mærket ”Servicemedarbejder - Hvidovre” til job@lohke.dk. Alle ansøgninger
behandles fortroligt og vi overholder selvfølgelig gældende regler om persondata. Vores ansøgningsfrist er fredag d. 11. marts 2022. Vi gør opmærksom på, at vi afholder samtaler løbende.
Arbejdssted:
LOHKE Materieludlejning as, Valseholmen 14, 2650 Hvidovre.
LOHKE Materieludlejning as er en udlejningsvirksomhed indenfor bygge- og anlægsbranchen, industrien og det offentlige, samt
servicefagene - med særlig fokus på kvalitet. Vi henvender os specielt til den type af kunder der sætter pris på en personlig
kontakt samt hurtig reaktionstid. Vi er i dag en flok på ca. 100 kollegaer, der utrætteligt stræber mod at være nr. 1 i service og
pålidelighed. Læs evt. mere på www.lohke.dk
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