Maskinmekaniker sökes!
Vi söker en mekaniker till vår verksamhet i Västerås.
Dina utmaningar:
Som mekaniker ska du ha god kunskap om mekanik, hydraulik och el.
Det är viktigt att du förstår vikten av att sätta kundens behov i första rummet. Tjänsten innebär att du
självständigt genomför service, reparationer och felsökningar på alla typer av maskiner, från elverktyg till
redskapsbärare.
Du kommer ha kundkontakt och behöver därför ha förmågan att skapa långsiktiga kundrelationer.
Det är ett omväxlande och intressant arbete med många möjligheter.
Det finns stor möjlighet till att utveckla vår verkstadsdel.
Din profil:
Du är en duktig mekaniker som tycker om att utvecklas, dela med dig av din kunskap, är serviceminded och
förstår kundens situation. Du som söker skall vara social och kunna ta kunder på ett bra och trevligt sätt.
Du tycker om att arbeta självständigt, du arbetar strukturerat och på ett effektivt sätt. Som medarbetare hos
oss är det viktigt att du är lyhörd, empatisk, prestigelös och har viljan att ge alla våra kunder det där lilla extra
som gör att de kommer tillbaka till oss. Du är en lagspelare som vill bidra till helheten.
Du som söker skall ha god samarbetsförmåga, vara lösningsorienterad och flexibel.
Att du känner och tar ansvar är en förutsättning för att arbeta hos oss.
Dina kvalifikationer:
Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande.
Du ska ha stort intresse och kunskap om mekanik, hydraulik och el.
Arbetslivserfarenhet som mekaniker, gärna inom vår bransch.
Datorvana.
Kunskaper i engelskt tal och skrift.
B-körkort minimum.
Du trivs i ett högt temp.
Du ska vara självgående, ansvarsfull, nyfiken på att lära Dig nya saker.
Meriterande är körkort med BE, C för att kunna hjälpa till med hämtning och lämning av maskiner vid behov.
Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas.
Vi på Svanå Maskiner satsar framåt och vill utvecklas för att fortsätta vara en stabil och kunnig partner
till våra befintliga och nya kunder. Vi kommer ha löpande intervjuer och kan komma anställa så snart vi hittat
rätt.
För ansökan maila oss och för mer info ring:
Anders Öberg
070-6489467
anders@svanamaskiner.se
www.svanamaskiner.se

Lindha Öberg
070-6171170
lindha@svanamaskiner.se

