ELEKTROMEKANIKER/AUTOMATIKMEKANIKER
HAR DU HÆNDERNE OG HOVEDET SKRUET RIGTIG PÅ?
Kan du dit kram og kan du levere en god oplevelse, hvor du kombinerer forståelse for teknikken, kundens
behov og vores produkter? Hvis ja, har du nu mulighed for at blive en del af et stærkt serviceteam med
masser af holdånd og seriøsitet i et meget uformelt miljø.

JOBBET

Jobbet består i at servicere vores mange kunder i Holstebro området. Jobbet består i at sikre vores kunder
en god oplevelse hver gang. Det gør du ved at forstå deres behov og derfra give dem den helt rigtige
service, hvad end dette måtte være nysalg eller reparation af deres nuværende udstyr. Jobbet indeholder
blandt andet.
•
•
•

Reparation af motor, gear mv.
Pumpeeftersyn
Håndtere kundehenvendelser på telefonen, herunder at afdække behov og skabe mersalg

GOD ERFARING OG STOR MODENHED

Du er erfaren elektromekaniker, gerne med kendskab til det administrative. Du har det godt med at
tilrettelægge din egen hverdag. Du har modenhed og ro til at bevarer overblikket når det går stærkt.
Samtidig er du med på hele tiden at dele erfaringer og viden med dine kolleger.
Din succes i Vestjydsk Elektro ApS er betinget af du trives med og kan administrere frihed under ansvar
hvor kundens behov er i centrum.

VIL DU VIDERE MED DIN KARRIERE

Så send hurtigst muligt din ansøgning og dit CV til sp@me.dk. Vil du vide mere inden da, er du meget
velkommen til at ringe til Søren Pedersen på tlf. 96 27 13 39.

OM VESTJYDSK ELEKTRO APS
Vestjydsk Elektro ApS er en elektromekanisk virksomhed, med kerneområder indenfor traditionel
elektromekanisk arbejde.
Vi arbejder til stadighed på, at gøre i dag bedre end i går, ved at forbedre vort omdømme som en troværdig
serviceminded virksomhed, der også tager kundetilfredshed og miljø alvorligt.
Ansøgning bedes sendt pr. mail. til sp@me.dk senest 10. marts.

Vestjydsk Elektro ApS

Lundholmvej 51, 7500 Holstebro. Tlf. 97 42 32 44.
www.me.dk

