Job hos Welcon
Welcon A/S i Give søger

2 medarbejdere l systema sk vedligehold
Welcon A/S søger 2 medarbejdere l systema sk vedligehold.
Da virksomheden er vokset meget de seneste år, søger vi nu 2 nye kollegaer med ltrædelse snarest muligt.
Jobbet
Opgaven består i, at du sammen med en række kollegaer laver løbende repara oner på vores maskinpark, men
endnu vig gere er det, at du sammen med teamet forsøger at forhindre maskinstop ved hjælp af systema sk
vedligehold. I jobbet skal du kunne bevare overblikket i en l der travl hverdag, uden at det går ud over kvaliteten af dit arbejde. Du skal sam dig være frisk på at kommunikere med kollegaer af mange na onaliteter.
Vi ser gerne, at du fagligt
•
har en mekanisk baggrund som f.eks. smed/maskinarbejder/maskinreparatør/ automa k mekaniker
eller mekaniker
•
har god teknisk systemforståelse
•
har erfaring indenfor systema sk vedligehold og repara on af svejseværker og anden maskinel
•
har interesse inden for elektrisk fejlﬁnding
Vi ser gerne, at du personligt er
•
udadvendt, synlig og opsøgende.
•
er serviceminded
•
omhyggelig og ansvarsbevidst
•
ﬂeksibel i forhold l arbejdsopgaver og yder en ekstra indsats i pressede situa oner
Arbejds den
S llingerne er på henholdsvis nat- og daghold på 37 mer fordelt således:
Daghold: Man-torsdag fra kl. 07.00-15.30 fredag fra kl. 07.00-13.20
Nathold: Man-torsdag fra kl. 20.00-06.00
Vi lbyder
•
en s lling, hvor du kommer l at arbejde med interessante og varierede arbejdsopgaver.
•
en s lling med omfa0ende kontakt l kollegaer rundt i organisa onen.
•
en uformel organisa on med frihed under ansvar.
•
en interna onal arbejdsplads med mange na onaliteter.
•
en virksomhed der er blandt de førende i verden inden for tårnproduk on.
•
desuden også landets bedste kollegaer, en dejlig kan ne, sundhedsforsikring og andre goder, der skal
opleves.
Har du spørgsmål l s llingen, er du velkommen l at kontakte:
Chef for vedligehold, Michael Johnsen, på tlf. 23731385.
Ansøgning modtages gerne pr. mail på job@welcon.dk, eller pr. post l Welcon A/S, Vejlevej 270, 7323 Give.

Welcon A/S, Vejlevej 270, 7323 Give
www.welcon.dk
Welcon A/S er et dansk ejet selskab som i fabrikkens 60.000 m2 produk onsfaciliteter i Give producerer primært tårne og fundamenter l vindmøller, samt andre stålkonstruk oner. Vi er kendte for at levere produkter
af høj kvalitet, og er serviceminded overfor vores kunder ud over det sædvanlige.
Vi kan lbyde en spændende og alsidig arbejdsdag sammen med højt engagerede kollegaer, hvor omgangstonen er humoris sk og direkte, og hvor beslutninger kan tages uden forstyrrende bureaukra .

