SELVSTÆNDIG REPARATØR SØGES TIL VALD. BIRN A/S I
HOLSTEBRO
Har du erfaring med maskinreparationer og vedligehold af produktionsudstyr? Ønsker du medindflydelse, og trives
du med at planlægge din egen arbejdsdag? Så er her et spændende job til dig.

(https://www.birn.com/)

Om jobbet
Du bliver en del af virksomhedens vedligeholdelsesteam, og sammen vil I stå for at servicere og reparere afdelingernes maskiner og
produktionsudstyr. Dine kolleger vil sørge for, du får en grundig oplæring, så du bliver klædt godt på til dit nye job.
Dine primære arbejdsopgaver vil være indenfor følgende områder:
Mekanisk reparation og vedligehold
Lettere svejseopgaver
Diverse ad hoc-opgaver i afdelingen
Stillingen er på daghold, og virksomheden tilbyder mulighed at arbejde på flextid, da du selv er med til at planlægge og fordele opgaverne i afdelingen.
Det kan også være en mulighed at have en 4-dages arbejdsuge.
Om dig
Der er flere indgangsvinkler til stillingen, men vi forestiller os, at du har en faglig baggrund som fx smed, mekaniker, montør el.lign. Du kan også have
erhvervet dig relevant erfaring gennem årene og kommer måske fra en selvstændig baggrund fra eksempelvis landbruget, hvor du har været vant til
at håndtere maskiner.
Følgende beskrivelse passer på dig:
Du arbejder selvstændigt og ansvarligt med opgaverne
Du er løsningsorienteret i dit mindset, og du respekterer virksomhedens sikkerheds- og kvalitetskrav
Du trives med at være på forkant med opgaverne og prioriterer grundig og systematisk planlægning af vedligeholdelsesopgaver
Du vægter værdien af et godt samarbejde og bidrager gerne til en god sparring med dine kolleger
Vi glæder og til at høre fra dig
JKS Holstebro varetager rekrutteringsprocessen, og er du interesseret i at søge stillingen, bedes du sende en ansøgning, CV samt relevante bilag via
”Søg stillingen” nedenfor. Ansøgninger behandles løbende, da opstart ønskes snarest.
Grundet persondataforordningen modtager vi ikke CV og ansøgninger på mail. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte kunde- og
personalekonsulent Helle Gjesse på tlf. 96 10 51 35.
Vald Birn tilbyder
Du vil i jobbet få medindflydelse på dine arbejdsopgaver, da du selv er med i planlægningensprocessen. Du vil arbejde med frihed under ansvar. Der er
ligeledes mulighed for at arbejde på flextid og selv være med til at disponere over dine arbejdstimer.

Virksomheden tilbyder kantineordning til fornuftige priser. Der udleveres arbejdstøj og sko af virksomheden samt tilbydes gode badeforhold.
Om Vald. Birn
Vald. Birn A/S er Nordeuropas største støberikoncern, der producer støbejern til bl.a. automobil-, pumpe-, og hydraulikindustrien samt en lang række
forskellige komponenter. Virksomhedens hovedsæde er beliggende i Holstebro. Vald. Birn er involveret fra idéskabelse til det færdige produkt, hvilket
sikrer mulighed for at levere produkter af meget høj kvalitet. Virksomheden er en stærk udviklingspartner med stort fokus på kvalitet, effektiv og
miljø.

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:
Holstebro
Oprettet:
24.01.22
Udløber:
01.03.22
Branche:
Industri/faglært
Jobtype:
Fastansættelse
Jobkategori:
Tværgående arbejde / jern, metal og
auto

(http: / / www.jks.dk / cv)
(http: / / www.jks.dk / cv)
Kontaktoplysninger
Kontaktperson
(http: / / www.jks.dk / cv)
(http: / / www.jks.dk / cv)
Holstebro
Brotorvet 3
7500 Holstebro
Tlf: +45 97 42 07 50

(http: / / www.jks.dk / cv)
(http: / / www.jks.dk / cv)holstebro@jks.dk
(mailto:holstebro@jks.dk)
Helle Gjesse
Kunde- og personalekonsulent
T: +45 96 10 51 35
M: +45 61 20 08 07
hgj@jks.dk (mailto:hgj@jks.dk)

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

