VÆRKFØRERASSISTENT TIL SAWO A/S
Har du teknisk indsigt og brænder du for administrativt arbejde ?
Så har du muligheden for at blive værkførerassistent på SAWOs opbyggerværksted i Støvring. Du bliver kollega med 60 dygtige medarbejdere på værkstedet, hvoraf de 4 er værkførere.
Med reference til værkstedschefen får du en række spændende opgaver, hvor de vigtigste er:
• Udarbejdelse af dokumentation og afleveringsrapporter
• Assistere værkførerne med timeopgørelser
• Fragtkoordinering og bestilling af fragt mellem afdelinger
• Deltage i indkøb til de enkelte ordrer i samarbejde med værkførerne
• Assistere med udarbejdelse af efterkalkulationer
• Oprettelse af arbejdsordre i samarbejde med værkførerne
• Deltage i reklamationsbehandling
• Assistere ved værkførernes fravær
• Sikre et godt samarbejde med værkførerne samt værkstedschefen
• Deltage i produktionsplanlægningen
Om dig
Du har evt. erfaring fra en stilling som værkførerassistent, teknisk
assistent eller lignende, hvor du har supporteret og arbejdet tæt
sammen med en værksteds- eller produktionsledelse.
Du har gode planlægningsevner, er serviceminded, administrativ
stærk og er god til at skabe struktur og overblik. Du forstår vigtigheden af at levere kvalitet til aftalt tid og kan kommunikere konstruktivt med kollegaer og samarbejdspartnere. Du er en erfaren bruger
af IT. Du kan ligeledes holde hovedet koldt, når det går stærkt.
Du er måske uddannet lastvogns- eller landbrugsmaskinmekaniker,
teknisk assistent eller har en anden relevant uddannelse.
SAWO tilbyder
• Gode muligheder for personlig og faglig udvikling
• Et spændende og afvekslende job, som du selv får stor indflydelse på
• Et moderne værksted med dygtige kollegaer
• Lønpakke der modsvarer stillingens krav
Send din ansøgning vedlagt CV til mail-adressen jhv@sawo.dk. Ved
spørgsmål ring til værkstedschef Jørgen Hvolbæk på 2774 7600.
Vi glæder os til at byde dig velkommen hos SAWO teamet!
SAWO A/S er Nordens største leverandører af kundetilpassede lasthåndteringssystemer og service til transport,
vognmands- og entreprenørbranchen. Produktudvikling samt projektgennemførelse foregår i tæt samarbejde med
kunder og leverandører og tager udgangspunkt i kundernes individuelle behov. SAWO er kendt for at levere kvalitetsløsninger og den høje grad af fleksibilitet og tekniske sparring gør SAWO til en dynamisk og fremtidsorienteret samarbejdspartner for et stigende antal kunder. SAWO der har hovedkontor i Støvring, er en landsdækkende virksomhed med mere end 300 medarbejdere fordelt på 13 afdelinger i hele landet. Se mere på www.sawo.dk
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