Etac søger en montør / servicetekniker
Vi tilbyder et selvstændigt og fleksibelt job i et Team med en god omgangstone og med fokus på
høj kvalitet i opgaveløsningen.
Etac har over 40 års erfaring med udvikling, produktion og salg af hjælpemidler og velfærdsteknologi, der bidrager til
menneskers livskvalitet. Vi vækster, og er derfor i gang med at finde nye kolleger til teamet.
Vi søger derfor en dygtig, fleksibel og alsidig montør/servicetekniker til at udføre montageopgaver inden for
loftliftsystemer og stationære rampesystemer samt løsning af serviceopgaver hos vores kunder.
Stillingen er med base i Horsens og opgaverne kan forekomme i hele landet.

Dine primære ansvarsområder er:
•
•
•
•

Montering af loftliftsystemer
Montering af stationære rampesystemer
Serviceopgaver / serviceeftersyn
Reparationer

Din baggrund er:
•
•
•
•
•
•

Du har en relevant teknisk eller håndværksmæssig uddannelse
Du har tegningsforståelse
Du er vant til at arbejde selvstændigt
Du er bruger af gængse IT-værktøjer
Du er flydende i dansk, både mundtligt og skriftligt
Du har kendskab til engelsk

Som person er du ansvarsbevidst, løsningsorienteret og engageret. Du har fokus på kunden og leverer en høj grad af
kvalitet i dit arbejde. Du har en åben og konstruktiv tilgang i samarbejdet med både kunder og kolleger og kan begå
dig i alle miljøer. Du har et godt humør og respekterer andre mennesker.
Sidst men ikke mindst er du struktureret og har et godt overblik.
Det er en fordel men ikke et krav, at du har erfaring fra hjælpemiddelbranchen.

Vi tilbyder:
Et spændende og varieret job i en organisation med en uformel omgangstone. Et team af kompetente og engagerede
kolleger der hjælper hinanden og sætter et godt arbejdsmiljø højt.
Såfremt ovenstående har afledt spørgsmål vedrørende stillingen, bedes du kontakte Kvalitets- og servicechef John
Kristensen på mail: John.Kristensen@etac.com.
Har du ovenstående kvalifikationer og har jobbet din interesse, kan du sende din ansøgning inkl. CV og andre
relevante bilag på mail til Louise Schjøth: jobs.dk-eas@etac.com
Tiltrædelse: Snarest muligt. Vi afholder løbende samtaler og ansætter, når den rette kandidat er fundet
Du kan besøge vores hjemmeside www.etac.dk for yderligere informationer.

