KRANTEKNIKER SØGES TIL IBF I IKAST
Har du stærke evner inden for hydraulik og el? Har du erfaring fra kranbranchen, og vil du sikre førsteklasses
service på alle kraner og lastbilskraner? Vil du være en del af en virksomhed, som er med til at forebygge og
reducere miljøpåvirkninger?

(https://www.ibf.dk/)

IBF producerer et bredt program i betonprodukter; belægningssten, fliser, tagsten, rør, brøndgods og fabriksbeton. IBF er i dag én af Danmarks
førende producenter af betonprodukter med mere end 20 produktionssteder i Danmark og udland.

Om jobbet
Til vores nye og topmoderne værksted i Ikast søger vi en ny fagligt kompetent krantekniker. Du bliver en del af et godt team på 10 personer. Dine
kolleger udfører forskellige opgaver, herunder opbygning og klargøring af lastbiler og personbiler. Du får ansvaret for at sikre, at kranerne og
lastbilskranerne fungerer upåklageligt gennem kvalitetsbevidst service og brug af din viden og kompetencer til at løse problemerne. Du er med til at
lave service på hele IBF koncernens kraner, og der er årligt ca. 300 lastbiler, som skal synes.
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:
Montering, vedligeholdelse og reparation af lastbilkraner
Vedligeholdelse og reparation af båndkraner på betonkanoner
Service på kraner og årseftersyn på båndkraner
Sikkerhedseftersyn på kraner

Hvem er du?
Du har en baggrund og erfaring som krantekniker og erfaring med montering og vedligeholdelse af kraner. Du har en uddannelse som kranmekaniker,
lastvognsmekaniker, entreprenør-/landbrugsmaskinmekaniker eller tilsvarende. Du har stærke kompetencer inden for hydraulik og el, og din faglige
viden og praktiske erfaring sidder lige i skabet. Du har erfaring med Hiab og Palfinger kraner.
Andre kvalifikationer:
Du arbejder systematisk, struktureret og overholder deadlines
Du har gode samarbejdsevner
Du kan arbejde selvstændigt
Du taler og skriver dansk
Du har kørekort CE

IBF tilbyder
En spændende stilling i et uformelt og travlt miljø, hvor du får stor indflydelse på din egen hverdag. Det er en god arbejdsplads med et rigtig godt
arbejdsmiljø og en god tone blandt kollegerne. Der er en lang anciennitet blandt medarbejderne, og der afholdes løbende sociale arrangementer.
Du tilbydes løn efter kvalifikationer.

Ansøgning og kontakt
JKS CAREER varetager rekrutteringsprocessen, og er du interesseret i at søge denne spændende stilling, bedes du sende en ansøgning, CV samt
relevante bilag via Søg stillingen nedenfor. Ansøg hurtigst muligt, da vi holder samtaler løbende.
Grundet databeskyttelseslovgivningen modtager vi ikke CV og ansøgning på mail.
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefkonsulent Jeanette Møller Demuth på tlf. 30 85 12 93.

Om IBF
IBF er specialister i beton - til alle formål. Vi er på forkant med tiden, når det gælder udviklingen af nye produkter og løsninger. Det gælder både
kvalitet, funktionalitet og æstetik. Vi leverer løsninger til den danske byggebranche og siden grundlæggelsen i 1960 har IBF været en væsentlig
samarbejdspartner i forbindelse med byggeri til både virksomheder, private og det offentlige. Der er næsten ikke det sted i landet, hvor man ikke kan
se resultaterne af et samarbejde med IBF. IBF er ”Beton til Tiden”.

Vil du automatisk i betragtning til andre lignende stillinger?< / b>
Opret dit cv på 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. (http: / / www.jks.dk / cv)
(http: / / www.jks.dk / cv)
(http: / / www.jks.dk / cv)

Information om jobbet

Arbejdssted:
Ikast
Oprettet:
24.03.21
Udløber:
03.06.21
Branche:
Ingeniør/teknik
Jobtype:
Fastansættelse
Jobkategori:
Mekanikerarbejde

(http: / / www.jks.dk / cv)
(http: / / www.jks.dk / cv)
Kontaktoplysninger
Kontaktperson
(http: / / www.jks.dk / cv)
(http: / / www.jks.dk / cv)
Herning
Lillelundvej 10
7400 Herning
Tlf: +45 96 60 07 50

(http: / / www.jks.dk / cv)
(http: / / www.jks.dk / cv)herning@jks.dk
(mailto:herning@jks.dk)
Jeanette Møller Demuth
Chefkonsulent
T:
M: +45 30 85 12 93
jmd@jks.dk (mailto:jmd@jks.dk)

Hovedkontor JKS a|s Rødkløvervej 2 6950 Ringkøbing T: +45 70 150 750 (https://www.linkedin.com/company/75613)

