SØKER SERVICETEKNIKER LIFT I TRØNDELAG OG NORDLAND
Brubakken konsernet er en av
Nordens største og mest fleksible maskinpartnere, spesialisert
på salg, utleie og service av
maskiner i truck- og liftbransjen. Brubakken ble etablert i
1956, virksomheten drives i
Norge, Sverige og Estland.
Brubakken tilbyr produkter og
tjenester for hele maskinparken, alt i fra den minste maskin
til kundetilpassede helhets
løsninger. Det er vår styrke å
ha alt under samme tak og vår
ambisjon og målsetting er å
være en maskinpartner med
gode og langsiktige relasjoner
med våre kunder. Vårt mål
er å hjelpe våre kunder til å
oppnå så effektivt maskinhold
som mulig for å maksimere
verdiskapningen i hele deres
verdikjede.
Vår serviceorganisasjon har
mer enn 100 erfarne og engasjerte teknikere som arbeider
med vedlikehold, service,
reparasjoner, reservedeler og
teknisk support uansett hvilket
fabrikat. Et samarbeid med
oss gjør vår kundes virksomhet mindre sårbar og minsker
risikoen for lengre driftsstopp.

Brubakken AS søker servicetekniker til å utføre serviceoppdrag på lifter og videreutvikle eksisterende kundeportefølje i Trøndelag og Nordland. Vi tilbyr følgende utfordringer og ansvar:
Vi tilbyr følgende utfordringer og ansvar:
Oppgaver/ansvar:
•
Service, vedlikehold og reparasjoner på lifter ute hos kunder
•
Serviceoppdrag ute hos kunder
•
Kundebehandling og videreutvikling av eksisterende kundeportefølje
•
Bistand i tekniske spørsmål
•
Planlegge og styre serviceoppdrag
•
Selge inn serviceavtaler og oppdrag
Kvalifikasjoner:
•
Fagbrev som mekaniker, industrimekaniker eller tilsvarende fagbrev
•
Relevant erfaring
•
Kunnskap og interesse for elektronikk og hydraulikk
•
Kundefokus og mulighet til å reise
•
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, kunder og leverandører
•
Trives med kundefokus og noe reisevirksomhet
•
Du er serviceinnstilt og effektiv
Vi tilbyr:
•
Spennende jobb hos kunder med utfordrende arbeidsoppgaver og ansvar
•
Servicebil til disposisjon i tjenesten
•
Nødvendig kurs og opplæring
•
Konkurransedyktige betingelser, forsikring og pensjonsordning

Søknad sendes til arne.jorgensen@brubakken.no
Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Arne Jørgensen, Driftsleder divisjon lift, tlf 974 28 855
Søknadsfrist: snarest

