TEKNIKER TIL PRODUKTSUPPORT
Dygtig tekniker søges til vores teknisk afdeling i Støvring
Har du erfaring med lastbiler, hydraulik og el, og ønsker du at blive en del af
en af Danmarks førende virksomheder indenfor lasthåndteringssystemer? Så
har du muligheden for at blive nøglemedarbejder i SAWOs tekniske afdeling.
Du kommer til at arbejde med en række spændende projekter og opgaver indenfor lastvognsopbygninger, og sammen med produktchefen får du ansvaret
for at supportere SAWOs produktionssteder med teknisk problemløsning, support og rådgivning. Du får ansvaret for udvalgte projekter, som du gennemfører
fra start til slut.
Vi søger en tekniker, som kunne tænke sig at arbejde med produktteknisk support på lastbilsopbygninger, og som trives i en til tider meget hektisk hverdag,
hvor mange bolde skal holdes i luften samtidigt.
Du skal arbejde selvstændigt med produktteknisk support til vores værksteder
og servicepunkter i Jylland, og det vil klart være en fordel at have kendskab
og interesse for hydraulisk udstyr på lastbiler (lastbilkraner, kroghejs, renovationsaggregater, lastbilmonterede gaffeltrucks, betonpumper).
Du vil få hele Jylland som arbejdsområde, men vil have din daglige gang i vores
hovedkontor i Støvring. Rejsedage ca. 10-20 pr. år.
Daglige opgaver
• Produktsupport/Problemløsning til salg og værksted
• Afholdelse af produkttekniske kurser for salg og værksted
• Udarbejdelse og oversættelse af serviceinstruktioner
• Være vores interne tekniske ekspert i ovenstående produktgrupper
• Leverandørkontakt
Din profil
Du er tekniker og har erfaring med mobilhydraulik og elektriske udstyr på lastbiler. Har du kendskab eller erfaring med hydrauliske udstyr på lastbiler, vil
det være en fordel. Du har gode samarbejdsevner, er serviceminded og kender
vigtigheden af grundighed - også når der er travlt.
Du bør beherske engelsk i skrift og tale, og kan du kommunikere på svensk er
det en fordel, men ingen betingelse. Kendskab til mobilhydraulik og eldiagrammer vil være en klar fordel.
Da stillingen er meget selvstændig med mulighed for selv at påvirke denne,
bør du som person være systematisk, analytisk, selvstændig, fleksibel og være
i stand til at samarbejde med en bred gruppe af kollegaer.
SAWO tilbyder
Et selvstændigt og udfordrende job i en spændende, udviklingsorienteret virksomhed. Kompetente kollegaer, der aktivt vil medvirke til at skabe forudsætningerne for et langvarigt og udbytterigt samarbejde. Gode muligheder for
personlig og faglig udvikling. Løn og vilkår efter kvalifikationer. Tiltrædelse
hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette.
Send snarest muligt din ansøgning og CV til Teknisk Produktchef Jens Poulsen
på jcp@sawo.dk. Ved spørgsmål kan han kontaktes på tlf. 2774 7668.
Vi glæder os til at byde dig velkommen i SAWO Teamet.
SAWO er Danmarks førende leverandør af kvalitetsprodukter og 1. klasses service indenfor hydrauliske og beslægtede
lasthåndteringsprodukter til transport- og entreprenørbranchen. Vores mange fleksible medarbejdere,
udfører dagligt salg, service samt produktion af opbygninger fra 13 afdelinger fordelt over hele landet.
Vi er stolte over, at vi har været markedsledende i over 55 år.
www.sawo.dk
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