TEKNISK SERVICEMEDARBEJDER TIL JAKON A/S
Jakon A/S søger pr. 1. april 2018 en Teknisk servicemedarbejder.

ANSØGNINGSFRIST:

Arbejdet som teknisk servicemedarbejder er en spændende stilling med varierende
arbejdsopgaver. Stillingen er en fastansættelse, og arbejdstiden er 37 timer
ugentligt.

23. februar 2018

Du vil blive ansat i vores værktøjsafdeling i Ballerup til blandt andet at deltage i
forsendelse og modtagelse af værktøj og materiel til vores byggepladser, samt
arbejdsopgaver med reparation og vedligeholdelse af små maskiner og materiel til
vores håndværkere.
Registrering af værktøj og materiel foregår digitalt, hvorfor et IT-kendskab på
brugerniveau er påkrævet.

TILTRÆDELSE:
1. april 2018
STILLINGSTYPE:
Fastansættelse
UGENTLIGT TIMETAL:
37 timer

Derudover vil der være serviceopgaver internt i Jakon, lidt vicevært opgaver,
snerydning, saltning af vores udendørsområder m.v.

AFDELING:

Stillingen indebærer kontakt med mange dagligt og kræver en serviceminded
indstilling og hjælpsomhed generelt.

YDERLIGERE OPLYSNINGER:

Værksted

Steen Espelund
TELEFON:

Dine kvalifikationer








4076 0212

Har en håndværksmæssig baggrund, eller har tidligere erfaring som
OVERENSKOMST:
teknisk servicemedarbejder.
3F
Har ordenssans
Har kørekort til minimum kategori B – plus evt. trailerkort.
Er imødekommende og har et godt humør, også når der er travlt
Er IT-bruger og kan registrere værktøj og tekniske hjælpemidler i Jakons IT-system.
Er fleksibel, en teamplayer, og er indstillet på et selvstændigt arbejde
Er udpræget serviceminded, kan holde mange ”bolde i luften” og samtidig udstråle ro og overblik

Stillingen som Teknisk servicemedarbejder fordrer en høj grad af selvstændighed og evnen til at koordinere og
prioritere egne opgaver. Du vil blive en del af et team med reference til Værkstedschefen. Vi tilbyder gage efter
kvalifikationer, pension og sundhedsforsikring, m.v.
Tiltrædelse snarest. Vi indkalder løbende til samtaler.
Vi ser frem til at modtage din motiverede ansøgning vedlagt CV og mærket ” Teknisk servicemedarbejder” snarest
muligt. Alle ansøgninger bliver behandlet fortroligt. Din ansøgning skal sendes til Jørgen Abildgaard Nielsen på mail
jan@jakon.dk
Jakon A/S er et velrenommeret byggefirma med 300 medarbejdere, der omsætter for ca. 700 mio. kr. indenfor tømrerog snedkerarbejde samt hoved-, stor- og totalentrepriser. Flere oplysninger på www.jakon.dk.
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