Montør til opbygning af hydrauliske anlæg
Brænder du for at gøre brug af og udvikle din hydrauliske knowhow, så er det dig, vi søger til vores team bestående af 5 montører i Albertslund.
Du vil deltage i de daglige produktionsopgaver, hvor montage, opbygning af anlæg og fejlfinding er en stor del af hverdagen. Vi ønsker at udvikle os og derfor er det essentielt, at
du kommer med forslag til forbedringer, så vi hele tiden gør tingene så optimalt som muligt.
Arbejdsopgaver
• Montage af hydraulik-systemer og andre lignede opgaver.
• Opbygning af hydraulik anlæg efter ældre dokumentation.
• Opstarte og afslutte produktionsopgaver.
• Opretholde god orden i produktionen og medvirke til optimeringer, så vi tilsikrer et effektivt produktionsforløb
• Støtte kolleger i deres opgaver og deltage i tavlemøder
Det er et solidt fundament for din personlige og faglige udvikling hos Fritz Schur Teknik, hvis du
• Har en teknisk baggrund indenfor hydraulik
• Har 5 års erfaring med opbygning af hydrauliske anlæg/komponenter
• Har indgående kendskab til hydrauliske diagrammer og kan opbygge ud fra skitser
• Er vant til at bruge Microsoft Office-pakken og har evnen til at anvende IT-systemer
• Taler og skriver dansk.
• Har kørekort
For at løfte ovenstående opgaver er det essentielt, du går målrettet til opgaverne og er løsningsorienteret og vedholdende.
Du er en holdspiller og samarbejdende af natur – både med kunder og kolleger – men trives samtidig med at løse opgaverne selvstændigt.
Du er struktureret og har overblik, men er også typen der har sans for detaljen. Du er selvkørende og tager ansvar for og går ikke på kompromis med kvaliteten af dit arbejde.
Derudover værdsætter du et godt arbejdsmiljø og bidrager selv til godt humør og smil i hverdagen
Fritz Schur Teknik - din fremtidige arbejdsplads
Fritz Schur Teknik A/S er en del af Fritz Schur Technical Group (FSTG), som udover Fritz Schur Teknik består af tre selskaber; Fritz Schur Energy, Hans Buch og Johs Thornam.
Tilsammen beskæftiger FSTG godt 250 medarbejdere og har en global omsætning på ca. 750 mio. kroner. Udover vores kontorer i Danmark, har vi afdelinger i USA og Kina.
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.fst.dk og www.fstg.dk
Er du nysgerrig efter at høre mere om denne mulighed, så giv Site Manager, Brian Bodal et kald på +45 20137090.
Eller søg stillingen her senest d. 7. marts 2021; http://FSTG.jobnext.dk/56/apply
Vi glæder os til at høre fra dig.

