
Med udgangspunkt fra vores afdeling i Hvidovre, søger vi en liftoperatør, der sikkert og rutineret hjælper Verdens bedste kunder op i højden, så 
de kan koncentrere sig om at udføre deres arbejde. 
 
Hvilke arbejdsopgaver kan du se frem til?
Dit arbejde vil primært bestå af opsætning og betjening af vores lift, så vores kunder kan koncentrere sig om de opgaver, der skal udføres i højden. 

Hvad forventer vi af dig?
Du er vores ansigt udadtil, så det er vigtigt at du er smilende og serviceminded, når du sikkert og rutineret tager Verdens bedste kunder med i 
højden.

• Du lider naturligvis ikke af højdeskræk 
• Du er fleksibel, glad og frisk af sind 
• Du taler og skriver dansk
• Og så er det et krav, at du har kørekort C + CE 

Som en del af Team LOHKE/RENTA skal du trives med, at tingene nogle gange går stærkt - men vi bestræber os på at have det sjovt imens.

Hvad får du som ansat hos os?
Du kan se frem til en alsidig stilling med spændende faglige udfordringer, som du selv er med til at præge. Du vil blive en del af en virksomhed i 
hurtig vækst og et Team af dygtige og engagerede kolleger.
Vi tilbyder løn efter kvalifikationer, sundhedsforsikring, frugtordning og vi har en personale-
forening, der sørger for sociale aktiviteter på tværs af afdelinger og landsdele. Hos os har vi en 
uformel og god tone, og vi har i virksomheden generelt fokus på det gode arbejdsmiljø, og vi 
leder efter dig, som både kan se værdien i et godt arbejdsmiljø samt bidrage positivt til dette.
Du vil selvfølgelig også få en grundig introduktion og oplæring, ligesom vi nok skal sørge for at 
‘smitte’ dig med vores entusiasme og interesse for branchen generelt.

Lyder jobbet som noget for dig?
Så send din ansøgning og dit CV på mail til job@lohke.dk og mærk den ”Liftoperatør”.
Ansættelse er snarest muligt, og vi afholder samtaler løbende.
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Jan Kim Jensen, på telefon 30 50 72 06.

LOHKE Materieludlejning
Valseholmen 14   I   2650 Hvidovre 
Tlf. 70 20 62 42   I   info@lohke.dk
www.lohke.dk  I   www.renta.dk

Team LOHKE/RENTA tilbyder:
• En sjov og spændende hverdag, hvor to 

dage aldrig er ens 
• Gode kollegaer, der altid møder dig med 

et smil 
• Gode ansættelsesvilkår med pensions-

ordning og sundhedsordning.

Er du vild med højder? 
Så er du måske vores nye liftoperatør

Om LOHKE/RENTA:
LOHKE Materieludlejning as er en udlejnings- 
virksomhed indenfor bygge- og anlægsbranchen,  
industrien og det offentlige,  samt servicefagene  
- med særlig fokus på kvalitet. Vi er i dag mere end 
100 kollegaer, der utrætteligt stræber mod at være 
nr. 1 i service og pålidelighed. 


