Servicetekniker med kundeansvar
Midtjydsk Elektro A/S, Herning
Har du erfaring som servicetekniker? Og vil du have selvstændigt kundeansvar? Bliv en del af
Midtjydsk Elektro, hvor vi har vores udstyr og sikkerhed i orden – og holder fri på skift hver anden
fredag.
Vi holder produktionen kørende
Midtjydsk Elektro A/S er en kvalitetsbevidst elektromekanisk virksomhed. Siden 1924 har vi sørget for at
holde vores kunders produktion kørende. Vores kerneområder er kraner og traditionel elektromekanisk
arbejde på, fx pumper, transmission og elmotorer.
Du bliver en del af vores kranafdeling, som arbejder med service på hejseudstyr af alle fabrikater. Vi har det
nyeste udstyr inden for specialindrettede servicevogne, et stort reservedelssortiment samt egen prøvebyrde
og saxlifte.
Du servicerer din egen kundegruppe
Hver mandag morgen starter vi med et statusmøde, hvor vi over en god kop kaffe gennemgår den forgangne
uges arbejde og drøfter den kommende uges opgaver. Herefter planlægger du selv dine dage – hvornår skal
du besøge hvilke kunder, og hvad har de behov for? Hos dine kunder udfører du bl.a.:





Service og reparation af kraner, taljer og andet løfteudstyr
Montage, opsætning og indkøring af nye krananlæg
Montage af bl.a. vægtdisplays, radiostyringer og samkøringssikringer
Udbedring af diverse fejl og mangler, såvel elektriske som mekaniske.

Du afslutter altid din dag med at dokumentere dit arbejde, så vi har et overblik over, hvad status er hos hver
enkelt kunde. For selvom du har din egen kundegruppe, skal du også ind imellem hjælpe dine kolleger i
tilfælde af travlhed og større opgaver.
Vi går op i tillid, trivsel og sikkerhed
Du får 8 dygtige og friske kolleger på din nye arbejdsplads i Herning, hvor vi har en direkte og ærlig tone.
Dine kolleger står altid klar med en hjælpende hånd i sikre omgivelser, og du får selvfølgelig grundig
sidemandsoplæring. Og så længe du løser dine opgaver til tiden, har vi tillid til, at du planlægger dine dage
hensigtsmæssigt.
Og med fri på skift hver anden fredag og fri i weekenden, samt topmoderne udstyr kan du se frem til rigtig
gode arbejdsforhold, som vi alle nyder godt af. Derudover tilbyder vi også løbende kurser baseret på dine
relevante ønsker og behov, ligesom du også får servicebil, computer og mobil til rådighed.
Erfaren tekniker med kundetække






Du er uddannet enten elektromekaniker, automatikmekaniker, elektriker – eller også er du
smed/mekaniker med interesse for el.
Du har nogle års erfaring fra en lignende stilling, hvor du har arbejdet med el.
Du er serviceminded til fingerspidserne og går gerne den ekstra mil for kunderne.
Du taler og skriver dansk og engelsk.
Du har kørekort B, og gerne C og truckcertifikat også – ellers får du det hos os.

Er du vores nye kollega?
Så send din ansøgning hurtigst muligt til kj@me.dk. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at
ringe til afdelingsleder Karsten Jakobsen på 96 27 13 35. Vi indkalder til samtaler løbende, så søg allerede i
dag.
Om virksomheden
Midtjydsk Elektro A/S er en virksomhed med fokus på 3 områder. Vi tilbyder blandt andet vedligehold og
service inden for det elektromekaniske område, fx på motorer, pumper og transmission. Vi har ligeledes
meget stor aktivitet i vores serviceafdeling for salg og nymontage af krananlæg. Herudover tilbyder vi en stor
pallette af elektriske og mekaniske industrikomponenter. Midtjydsk Elektro A/S er en del af et samarbejde,
der, udover Herning, også har en afdeling i Holstebro. Vi har kunder i industrien, offentlige og private
institutioner, detailhandlen samt landbruget.

