Y O U R S A F E T Y F I R S T - I N E V E R Y S I T U AT I O N

LOTEK har travlt og derfor søger vi

2 friske medarbejdere
til Vest- & Sydjylland

Ønsker du en spændende
og afvekslende hverdag?

Du

Arbejdsopgaver

Vi tilbyder til gengæld

Hvor en stor del af din arbejdsdag vil komme til at foregå hos
kunden og på landevejen?
Vi har brug for en elektriker, som har værktøjskassen fyldt op med
erfaring, selvstændighed og godt humør.
Motiveres du af at give dine kunder en super service, og kendetegnes dit arbejde af kvalitet, så tøv endelig ikke med at sende os din
ansøgning!
Vi lægger stor vægt på, at det skal være sjovt og udviklende at gå
på arbejde. Vi har en stærk fællesskabsfølelse, og er alle ansat i
den samme flade organisation.

Du kommer i starten til at indgå i et team, sammen med en af vores
erfarne brandteknikere, hvor hverdagen vil bestå i at udføre service,
og reparation af eksisterende brandalarmer.
Og på sigt vil du få selvstændige opgaver med projektering og
montering af nye anlæg.

Faglige kvalifikationer

Du kan IT på brugerniveau
– herunder Office pakken, samt produktspecifikke programmer
Certificeret indenfor ABV, ABA og/eller AVA eller er villig til at
uddanne dig i den retning, vi bakker op omkring uddannelse
Du skal kunne læse, tale og forstå dansk og engelsk

- har lysten til at lære nyt og uddanne dig til specialist.
- arbejder selvstændigt, omhyggeligt og kvalitetsbevidst.
- har et godt overblik med sans for detaljen
- sætter en ære i at levere en god service
- er pligtopfyldende og tager ejerskab for opgaverne
- er fleksibel, og vil indgå i en 24 times vagtordning
- kan håndtere komplekse projekter med kort deadline
- vil komme til at indgå i et stærkt team af kollegaer, der alle
står parat til at modtage dig

- Servicebil fyldt med det rigtige værktøj
- PC, Mobiltelefon
- Attraktiv lønpakke
For den rette person, er der gode udviklingsmuligheder fagligt som
personligt - med gode kollegaer og et uformelt arbejdsmiljø.

Interesseret?

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte
Projektleder Henrik Behrens på mobil +45 4050 9242. Du søger
jobbet ved at sende din ansøgning og
dit CV på mail til: hbe@lotek.dk.
Tiltrædelse er snarest muligt, hvorfor vi løbende indkalder til
samtale, men vi venter naturligvis på den rigtige kandidat.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Lotek A/S
Rønsdam 10
DK-6400 Sønderborg
Tel. +45 70 13 52 00
www.lotek.dk
info@lotek.dk
Lotek A/S er en dynamisk virksomhed, med mere end 35 års erfaring indenfor
levering og servicering af materiel til brandsikring, brandbekæmpelse, redning og sikkerhed.
Vores fire specialafdelinger betjener et bredt udsnit af dansk erhvervsliv, og sikrer alle kunder
den optimale rådgivning inden for alle aspekter af brand, redning og sikkerhed.
Vi har et skræddersyet produktprogram, som er sammensat ud fra de strengeste krav til kvalitet, sikkerhed, funktionalitet og lang levetid.
Hertil kommer alle vores serviceydelser, som er tilpasset den enkelte kunde.

