VÆRKFØRER HOS SAWO, PÅRUP
Vores nuværende værkfører går på pension
Efter mange gode år som værkfører i vores Pårup afdelingen, har
Bjarne valgt at trække sig tilbage for at nyde pensionen. Vi søger
derfor endnu en dygtig og erfaren værkfører.
Jobbet
Er du den dygtige håndværker der gerne vil arbejde med værkstedsledelse, men som stadig kan lide at få olie på fingrene?
Vi søger en værkfører, der sætter en ære i at servicere vores kunder, og som til stadighed har en smilende og imødekommende profil.
Vi forventer, at du giver høflig og professionel kundebetjening med
kunden i centrum.
Primære opgaver:
• Tilrettelæggelse af reparationsarbejde og nyopbygninger
• Løbende optimering af værkstedsrutinerne
• Kontrol af kvalitet og service
• Personaleansvar for 6-8 medarbejdere
• Du skal varetage opgaver som f.eks.:
- Aftaler med kunder, leverandører og internt
- Igangsætning og opfølgning på arbejdet i værkstedet
- Sags-/ordrestyring i Navision
Din profil
Du har gerne erfaring i kraner, hejs og lastvognsopbygninger. Du er
sikkert uddannet lastvogns-, auto- eller landbrugsmaskinmekaniker,
smed eller har en anden relevant uddannelse men har stor interesse
i EDB og administrative opgaver.
Du trives i en travl men afvekslende hverdag og brænder for at løse
såvel små som store problemer for kunder eller medarbejdere.
Du er selvstændig, stabil og fleksibel og har gode samarbejdsevner
samt sund indstilling til systemer, orden og kundeservice.
Vi tilbyder
Gode arbejdsforhold med gode kollegaer, hvor der arbejdes i et uformelt miljø og med en fri omgangstone.
Kontakt regionchef Tommy Ditlevsen på telefon 2774 7655 hvis du
har spørgsmål til stillingen. Send din ansøgning og dit CV snarest til
tdi@sawo.dk. Din nye arbejdsplads ligger på Juuls Vej 9, 7442 Engesvang.
Vi glæder os til at byde dig velkommen hos 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 14 afdelinger fordelt over hele landet.
Vi er stolte over, at vi har været markedsledende i over 56 år.
www.sawo.dk
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