Servicetekniker - måske det er dig?
Vi har travlt, og der er brug for endnu en dygtig og ansvarsbevidst kollega.
Vi har nye spændende projekter i sigte og søger derfor en dygtig og ansvarsfuld service
tekniker, som interesserer sig for industri-installationer og har lysten til at udvikle sig i en
velrenommeret virksomhed.
Hos os skal du servicere og installere udstyr, ved vores kunder i DK og i udlandet. Udover det
forventes det , at du er serviceminded, løsningsorienteret med fokus på kvalitet i dit arbejde.
Du bliver en del af et team, hvor vidensdeling og faglig dygtiggørelse er i fokus. Du trives i en
hverdag med afvekslende opgaver og selvstændigt arbejde. Du bidrager til et godt tværfagligt
samarbejde med de øvrige afdelinger.
Hvem er du:

• Automatikmekaniker, tekniker eller elektriker
• Erfaring med pakkemaskiner og etiketteringsudstyr
• Lyst til at have en travl hverdag, med mange udfordringer
• Passioneret med et kæmpe drive
• Selvstændig, omhyggelig og trives med ansvar og god kunde kontakt
• Lyst til udlandsrejser og overnatninger i Danmark
• Løsningsorienteret
• Behersker dansk og engelsk i skrift og tale
Naturligvis får du:

• Mange gode muligheder for personlig og faglig udvikling
• Arbejde i en organisation i vækst
• Firmabil, PC og mobiltelefon samt iPad.
• Gode og dygtige kollegaer at sparre med, så vi opnår den optimale løsning for vores kunder.
• Løn der modsvarer kvalifikationer, pensionsordning og sundhedsordning
• Medlem af HM Systems personaleforening med arrangementer for både medarbejdere og familie
Om HM-Systems A/S.
HM Group sælger og markedsfører et bredt program af mærknings- og labelling-løsninger samt
forbrugsmaterialer. Herudover tilbyder vi et stærkt servicekoncept. Vi har to brands med hver deres
profil og målgruppe – HM Systems A/S i Haderslev, Danmark samt Collamat AG, som er placeret i
Schweiz. Vi sælger B2B i udvalgte markeder direkte til industrikunder og globalt gennem et
netværk på ca. 70 forhandlere. Vi er 70 medarbejdere, der er dedikeret til vores arbejde, og som
sikrer, at HM Group er I front indenfor mærkningsbranchen.
Kontakt os
Lyder dette som noget for dig, så kontakt Ole Anthon Urban på telefon: +45 2299 6178 / mail:
ole.urban@hm-systems.dk eller søg jobbet allerede nu.
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