Servicemontør søges
Vi er på udkig efter endnu en udekørende servicemontør til vores team hos
Sydvestjysk Portindustri A/S. Vores team består i øjeblikket af 3 kontoransatte og 6
montører, der arbejder tæt sammen i hverdagen. Vores opgaveportefølje har vokseværk,
og derfor søger vi en ekstra montør til vores stærke team.
Du kommer primært til at varetage følgende opgaver:

•
•
•
•

Lovpligtig service og reparationer af industri- og brandporte, samt læsseramper,
portsluser, hurtigporte og branddøre
Håndtere kundepleje og netværk
Kundedialog samt salg af materialer
Planlægning af service fremadrettet

Kvalifikationer:

•
•
•
•
•
•
•
•

Håndværkeruddannelse som enten smed, mekaniker, elektriker el.lign.
Kørekort og gerne kørekort til trailer
Imødekommende og udadvendt
Evne at skabe god kundekontakt
Fleksibel og omstillingsparat
Mødestabil
Kunne navigere i en uforudsigelig hverdag
Trives med at arbejde selvstændigt

Det er ikke et krav at have erfaring med montage/service af porte, men det vil være en
fordel at have kendskab til el-arbejde. Som servicemontør i Sydvestjysk Portindustri A/S
vil du komme til at køre service i store dele af Danmark. Servicebil og telefon bliver stillet
til rådighed.
Du kommer til at indgå i et stærkt team, hvor du vil få kollager med stor erfaring i
montage, service og salg af porte, og der vil blive planlagt individuel oplæring fra vores
erfarne montører.
Du skal kunne arbejde selvstændigt og have overblik over dine opgaver, og der vil være
et tæt samarbejde med kontorpersonalet, som planlægger serviceopgaverne. Du er
ansvarlig for, at de informationer du kommer i besiddelse af, og de aftaler der evt. indgås,
bliver bragt videre til kontoret.
Du er ansvarlig for at varetage dine funktioner kvalitets- og miljømæssigt korrekt.
Ved interesse kontakt Kent Viuf på (+45) 25341739 eller kent@svjportindustri.dk
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