
Servicemontør til levnedsmiddelindustrien

INFO
OPRETTET
20. april 2020

JOBNUMMER
129A

ANSØGNINGSFRIST
12. juni 2020

KONTAKT
Helen J. Tokebjerg
53 860 760

Try & Hire. INDUSTRI OG PRODUKTION

JOBBET
Vi har fået til opgave for en af vores gode kunder i Odense, at skaffe en service-
montør med en baggrund som rustfast klejnsmed.
Du skal forvente 100 til 150 rejsedage om året - resterende arbejdstid foregår hos 
virksomheden i Odense.
Rejserne kan være i hele verden - men hovedsageligt i Europa. 
Der er tale om en Try & Hire opgave - hvor den rigtige kandidat bliver ansat efter en 
3 måneders periode.

ARBEJDSOPGAVER
Reperation, fejlfinding og vedligeholdelse af fødevarermaskiner.
Opsætning og montering af virksomhedens maskiner.
Instruktion og samarbejde med virksomhedens kunder.

DIN PROFIL
Du har erfaring som rejse-/servicemontør og du trives med at arbejde alene og 
tage beslutninger på egen hånd.
Du kan svejse rustfast
Du har et højt fagligt niveau og kan yde en god kundeservice.
Du kan tale med folk på alle niveauer.
Du sætter en ære i at aflevere et pænt og tilfredsstillende job og    
forstår vigtigheden i, at andre er afhængig af din indsats.

VI FORVENTER
At du er en god sparringspartner for dine kollegaer.
At du er 100 % loyal og handler ud for virksomhedens bedste.
At du taler og forstår engelsk.
At du er faglært klejnsmed 
At du er omstillingsparat da ikke 2 dage er ens.

VI TILBYDER
Et spændende og afvekslende job i en velkonsolideret virksomhed. 
Oplæringforløb, hvor du bliver ”rustet” til at udfører arbejdsopgaverne 
efter virksomhedens ønsker. 
Et job i en international virksomhed der er i stor udvikling.
Virksomheden vægter trivsel og medarbejderudvikling højt.
Løn efter kvalifikationer, diæter og tillæg efter overenskomst
Pension og gode personaleforhold.

ANSØGNING
Send din ansøgning og CV til info@zentropeople.dk, mrk; 
”Servicemontør levnedsmiddelindustrien, jobnr. 129A”. 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte os på alle hverdage 
mellem kl. 09:00-16:00. 
Ansøgningerne vil løbende blive behandlet og vores kunde venter gerne på den helt 
rigtige kandidat

Ønsker du at komme 
i betragtning til andre 
stillinger?
Hos ZentroPeople, har 
du mulighed for at blive 
oprettet annonymt i 
vores database.

HØR NÆRMERE PÅ

53 860 760


