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Montører til hydraulisk og mekanisk montage i vindmølleindustrien
Fritz Schur Energy søger løbende montører
Som montør er du stærkt medvirkende til, vi kommer i mål på vores leverancer ved at sikre, vi når vores deadlines og leverer løsninger af høj kvalitet. Jobbet består
i at montere hydrauliske power units samt underkomponenter hertil.
Du kan se en video med eksempler på nogle af arbejdsopgaverne her: https://vimeo.com/392017459
Du bliver tilknyttet vores site i Glostrup, hvor du bliver en del af vores produktionsteam på ca. 50 mand, der fremstiller hydrauliske pumpestationer og vingeblokke
til vindmølleindustrien. Du vil samarbejde med kollegerne i produktionen og din nærmeste chef, som vil give dig den oplæring og støtte, du har brug for.
Vi har både stillinger på dag-, aften- og nathold, hvor weekendarbejde kan forekomme.

Det er et solidt fundament for din personlige og faglige udvikling hos Fritz Schur Energy A/S, hvis du
• Har en baggrund som fin/auto/fly-mekaniker, maskinarbejder, smed eller tilsvarende
• Har erfaring inden for hydraulisk montage
Udover de mere formelle kriterier, er det vigtigt, du som person ikke går på kompromis med detaljen og sætter en ære i at levere solid kvalitet. Du arbejder
selvstændigt og tager ansvar for din egen indsats. Du værdsætter samtidig dine kolleger og forstår vigtigheden af samarbejde. Derudover er du en person med en
god portion energi og bidrager til smil i hverdagen.
Fritz Schur Energy A/S - din fremtidige arbejdsplads
Fritz Schur Energy har gennem mange år udviklet og fremstillet hydrauliske systemløsninger til vindmølleproducenter. Vi er en del af Fritz Schur Technical Group,
som er en vækstorienteret industrikoncern i spændende udvikling såvel i Danmark som internationalt. Vi er stolte af vores uformelle kultur og arbejder målrettet med
medarbejdertrivsel. Vi sætter fællesskab og samarbejde højt, og du vil blive omgivet af fantastiske og kompetente kolleger. Miljøet er inspirerende og lærerigt både på det
faglige og sociale plan. Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere får de udfordringer og den uddannelse, der skal til, for at de - og dermed virksomheden - hele tiden
udvikler sig. Du kan læse meget mere på www.fsenergy.dk & www.fstg.dk
Hvis stillingen som montør lyder som noget for dig, så kan du søge uopfordret her: http://FSTG.jobnext.dk/55/apply
Når vi skal besætte en stilling som montør, så prøver vi at finde et godt match blandt de uopfordrede ansøgninger, vi har modtaget.
Vi gemmer din ansøgning i 6 måneder, hvorefter din ansøgning automatisk vil blive slettet i henhold til gældende GDPR-lovgivning.
Vi ser frem til at høre fra dig.

