Udekørende dental servicetekniker
Dental Montering, Sjælland
I Dental Montering har vi en stigende ordretilgang og har brug for en ny kollega med håndværksmæssig
teknisk snilde. Du har lyst til at være en del af et team, der arbejder i et teknisk tandlægeklinikmiljø.
80 % af arbejdstiden er som udekørende servicetekniker og 20 % på eget værksted. For at have en god
arbejdsdag hos os, er det vigtigt at du er omstillingsparat. Det vi har planlagt i går, kan blive ændret i dag, vi
har kundernes behov i fokus.
Dine arbejdsopgaver bliver:
•

Serviceeftersyn

•

Installationsopgaver

•

Reparation

•

Håndtering af arbejdsopgaver fra start til slut

•

Læse og forstå servicetekniske vejledninger på dansk og engelsk
Dine kvalifikationer er at:

•

Du har håndværksmæssig snilde

•

Du har elektrisk forståelse

•

Du har forståelse for IT

•

Du er kundeorienteret, udadvendt og tillidsvækkende i dialogen med kunderne

•

Du er fleksibel og ser forandringer som positivt

•

Du kan arbejde selvstændigt men er også en holdspiller

•

Du kan bevare overblikket i pressede situationer

•

Du har kørekort

•

Du har en ren straffeattest
Du er måske uddannet elektriker, smed, VVS, maskintekniker eller elektromekaniker, men vigtigst af alt har
du håndværksmæssig teknisk snilde og elektrisk forståelse.
Vi tilbyder:

•

En spændende og udfordrende stilling som du i høj grad selv er med til at forme

•

En alsidig hverdag, hvor tingene kan blive ændret i sidste øjeblik

•

Et team af friske kollegaer med humor

•

Mulighed for delvist ejerskab på sigt

•

Ansættelse på funktionærlignende vilkår

•

Løn og ansættelsesforhold der matcher stillingen

•

Løbende kurser i de kendte mærker der bliver solgt i Danmark

•

Pensionsordning

•

Servicevogn, mobiltelefon, PC
Interesseret?
Søg stillingen ved at sende din ansøgning og dit CV senest den 26. oktober 2018 til awl@resma.dk. Har du
spørgsmål til stillingen kan du kontakte ejer Rene Kristensen på mobil 3114 4425.
Rekrutteringen varetages af Annette Wulff Larsen fra Resma som løbende indkalder til samtale i Herlev. Din
ansøgning bliver naturligvis behandlet fortroligt og vil kun blive opbevaret i forbindelse med
rekrutteringsprocessen.
Kort om Dental Montering:
Dental Montering har i mere end 35 år serviceret tandlægeklinikker hovedsageligt på Sjælland. Vi tilbyder
den rigtige service og den gode kvalitet. Vi stræber efter at udvide vores forretning og blive en større og
endnu bedre samarbejdspartner. Vi har eget værksted og kontor på Smedeholm 13A st., 2730 Herlev, hvor
vi har fast bemanding på kontoret og er et par serviceteknikere.

