ERFAREN SERVICEMEDARBEJDER TIL
REPARATION AF SKURVOGNE
TIL GSV'S AFDELING I HEDEHUSENE, SØGER VI EN ENGAGERET OG SERVICEMINDED
MEDARBEJDER, SOM KAN BLIVE EN DEL AF DERES SKUR- OG MODUL-TEAM. DU VIL
IGENNEM ARBEJDSDAGEN INDGÅ I KLARGØRING OG MINDRE REPARATIONER AF
SKURE OG MODULER.

Servicemedarbejder til Danmarks største udlejer af entreprenørmateriel G.S.V. Materieludlejning
A/S, Hedehusene

GSV Materieludlejning A/S er den største udlejningsvirksomhed af materiel og udstyr i Danmark med kunder i
både industri/service, bygge/anlæg og det offentlige. Vi er 100% danskejede og er landsdækkende med vores 21
moderne afdelinger. Vores produktsortiment dækker alt fra et enkeltstående stykke standardmateriel til større,
skræddersyede totalløsninger.

Til vores afdeling i Hedehusene søger vi en engageret og serviceminded medarbejder, som kan blive en del af
vores Skur- og modul-team. Du vil igennem arbejdsdagen indgå i klargøring og mindre reparationer af vores
skure og moduler.

Dine arbejdsopgaver:
• Klargøring og mindre reparationer af skure og moduler
• Indgå i teamets vagtplan som er mandag – fredag mellem kl. 6:00-16:00

Om dig:
• Du har en håndværksmæssig baggrund (så som; tømrer, maler, elektriker, vvs) og gerne nogle års erfaring
fra branchen
• Du har en faglig stolthed og vægter kvalitet højt
• Du har gyldigt kørekort (dette er et krav)
• Du har truckcertifikat
• Du kan arbejde selvstændigt og har et godt overblik
• Du er vant til at arbejde med IT og kendskab til Navision en fordel, men ikke et krav

• Du kan holde mange bolde i luften, og stadig bevare det gode humør
• Du er en engageret og fleksibel teamplayer

Vi tilbyder:
En spændende og varierende stilling, hvor hverdagen er fuld af spændende udfordringer, som udfoldes i et godt
socialt arbejdsmiljø med højt til loftet. Der arbejdes ud fra værdierne: åbenhed, ærlighed, respekt og
ansvarlighed. Arbejdet foregår i et dynamisk miljø, hvor initiativ og selvstændighed understøttes af
samarbejdsvilje og ansvarlighed.

Lønnen er efter kvalifikationer og der er naturligvis pensionsordning tilknyttet. Desuden har vi en del
personalegoder som bl.a. sundhedsforsikring og stor mulighed for personlig udvikling gennem interne og
eksterne kurser.
GSV er kendetegnet ved en flad organisation, hvor alle ansatte er lige vigtige medspillere i forhold til
frembringelsen af det optimale produkt. Hver underafdeling har sin spidskompetence, som ikke kan undværes,
og der sættes stor pris på den enkelte medarbejders arbejdsindsats.
Vi ser frem til at høre fra dig.

JKS CAREER varetager rekrutteringsprocessen for GSV, og er du interesseret i at søge denne stilling, bedes du
sende en ansøgning, CV samt relevante bilag via Søg stillingen nedenfor. Ansøg hurtigst muligt, da vi holder
samtaler løbende.
Grundet persondataforordningen modtager vi ikke CV og ansøgning via mail.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Julia Budolfsen på 30 85 12 91.
Grundet efterårsferien, besvares henvendelser dog ikke i uge 42.

Vil du automatisk i betragtning til andre lignende stillinger?< / b>
O p r e t d i t c v p å jks.dk / cv< / a>. Så kontakter vi dig, når der er relevante jobs, der passer til dine
kvalifikationer og ønsker. Det er nemt, gratis og uforpligtende.
Vi behandler ansøgninger løbende og stillinger kan derfor blive besat inden ansøgningsfristens udløb.

Information om jobbet

Arbejdssted:
Hedehusene
Oprettet:
09.10.20
Udløber:
04.12.20

Kontaktoplysninger
Kontaktperson
Roskilde

roskilde@jks.dk

Industrivej 21

Julia H. Budolfsen

4000 Roskilde

Chefkonsulent

Tlf: +45 46 31 07 50

T:
M : +45 30 85 12 91

Branche:
Bygge/anlæg

jhb@jks.dk

Jobtype:
Fastansættelse
Jobkategori:
Snedker-, tømrer- og
glasarbejde

Hovedkontor JKS a|s

Rødkløvervej 2 6950 Ringkøbing

T: +45 70 150 750

