Servicetekniker på Fyn - kraner og løftegrej
Brænder du for god service og tekniske detaljer, og trives du i et tempofyldt miljø, hvor en god
og uformel tone præger hverdagen? Så er du måske vores nye servicetekniker på Fyn.
Vi er en veletableret mellemstor virksomhed med god vind i ryggen. Vi søger en servicetekniker på
vores hold til udførelse af eftersyn og vedligeholdelse af kraner og løftegrej.
Din funktion
Du får en udfordrende hverdag blandt gode kolleger, hvor vi har et tæt samarbejde på tværs af
afdelingerne. Du får en stor kontaktflade med både kunder, salgsteam samt øvrige afdelinger.
Dine primære arbejdsopgaver vil være:

•
•
•

Udførelse af lovpligtige eftersyn på kraner og løftegrej
Reparation og vedligeholdelse af kraner
Fejlfinding på elektriske og mekaniske systemer

Din person
Du er en udadvendt person, der besidder et godt servicegen. Du trives med at arbejde både
selvstændigt og i teams, og så bevarer du overblikket og det gode humør – også når det går stærkt.
Du er fleksibel og bor centralt på Fyn, og så er du udlært elektriker, mekaniker, elektromekaniker e.l.
Vi tilbyder
•
En alsidig stilling i en markedsledende virksomhed i fremgang
•
Et hold af dygtige og engagerede kolleger der har stor erfaring i branchen
•
En attraktiv aflønning der inkluderer pensionsordning samt helbredsforsikring
For yderligere information omkring stillingen er du velkommen til at kontakte servicechef
Mikael Eriksen på telefon 23 31 52 88.
Send venligst din ansøgning inkl. CV på mail: job@fku.dk og mærk den ”Servicetekniker - Fyn”.
Ansættelse er snarest muligt
Der vil løbende blive afholdt samtaler.

Fyns Kran Udstyr har eksisteret siden 1969, og vi er Danmarks førende inden for løftegrej og løfteudstyr, stålwirer, taljer, kraner og beslægtet udstyr til
industri, marine og offshore - og meget af dette benyttes i dag over hele verden. Med afdelinger beliggende i Odense, København, Esbjerg og Aalborg
samt over 25 mobile serviceenheder er vi landsdækkende, og vi bestræber os altid på at tilbyde vores kunder en kompetent og hurtigt service.
Læs mere på www.fku.dk

