ER DU VÅR NYE SERVICETEKNIKER/ANLEGGSMASKIN MEKANIKER I TRØNDELAG ?

Brubakken AS er en
landsdekkende
leverandør av nye og
brukte trucker,
godshåndteringsutstyr,
personløftere (lift) og
anleggsmaskiner.
Brubakken er en av
landets største service
og utleiepartnere for
denne typen utstyr og
har kunder innen de
fleste bransjer, herunder
oljeservice, industri,
logistikk, utleie
selskaper, terminaldrift
og handel.
Brubakken Gruppen
omsetter for ca. 600 MNOK
og sysselsetter ca. 188 ansatte
i Norge, Sverige og Estland.
Selskapet har hovedkontor i
Porsgrunn og 125 ansatte i
Norge.
Avd. Trøndelag har sitt
serviceteam lokalisert i
Melhus.

Brubakken AS er nå importør for Case anleggsmaskiner i Sør, Vest og Midt Norge, og i den
forbindelse søker vi etter anleggsmaskin mekanikere til å betjene nye og gamle kunder i
Trøndelag. Stillingen inngår i vårt serviceteam på Melhus som utfører service og reparasjoner
på våre produkter ute hos kunder.
Vi tilbyr følgende utfordringer og ansvar:
Oppgaver/ansvar:
•
Reparasjon, vedlikehold og kontroll av trucker, lifter og anleggsmaskiner
•
Serviceoppdrag ute hos kunder
•
Kundebehandling
•
Bistand i tekniske spørsmål
Kvalifikasjoner:
•
Fagbrev som anleggsmekaniker eller tilsvarende
•
Relevant erfaring
•
Kunnskap og interesse for elektronikk og hydraulikk
•
Gode PC-kunnskaper
•
Beherske norsk muntlig og skriftlig
•
Sertifikat minimum klasse B
Personlige egenskaper:
•
Du er pålitelig, engasjert og fleksibel
•
Du jobber godt alene og i team
•
Du er ryddig og har orden i forhold til varer, utstyr/verktøy og kundeoppdrag
•
Trives med kundefokus og noe reisevirksomhet
•
Du er serviceinnstilt og effektiv
Vi tilbyr:
•
Spennende jobb hos kunder med utfordrende arbeidsoppgaver og ansvar
•
Som tekniker i Brubakken disponerer du moderne fullrigget servicebil
•
Nødvendig kurs og opplæring
•
Konkurransedyktige betingelser, forsikring og pensjonsordning

Søknad sendes til kjetil.lien@brubakken.no
Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Kjetil Lien, Avdelingsleder, tlf 958 77 288
Frank Børre Johnsen, Driftssjef, tlf 901 74 533

Søknadsfrist: snarest

