Reparatør søges til Danmarks eneste elevator producerende virksomhed
Har du en el-teknisk baggrund eller lignende? Har du stærke kompetencer indenfor fejlfinding på PLC, BUS
og relæ baserede systemer? Har du god forståelse for mekaniske systemer? Så kom og bliv en del af teamet
i Danmarks eneste elevatorproducerende virksomhed.
HYDRO-CON er en mindre virksomhed med mere end 30 års erfaring i at udvikle, producere, installere,
servicere og reparere elevatorer og lifte. Vores produkter er dansk designet, høj kvalitet, opfylder normer
og standarder, og garanterer en lang holdbarhed og levetid.
Produktionen og kontor ansatte har deres daglige gang i Gilleleje. Vi producere elevatorer der er alt-i-en
løsninger, dvs de produceres og leveres med deres egen selvbærende skakt, kabine og maskineri som en
komplet enhed. Desuden producere vi gods- og person trappelifte og andre special produkter.
Vi søger en reparatør hvis primære opgaver vil være at vedligeholde og reparere kundernes elevatorer og
lifte. Jobbet er udekørende, hvorfor kørekort B er nødvendigt. Desusden arbejder vi over hele landet da vi
har anlæg i hele danmark.

Her er nogle af de arbejdsopgaver, du vil beskæftige dig med:










Foretage eftersyn og reparation af elevatorer samt assistere kollegaer ved nymontage hos HYDROCONs kunder på landsdækkende plan.
Agere som HYDRO-CONs ambassadør når du dagligt møder kunderne for at levere ekstraordinær
service.
Deltage i / assistere ved opstillingskontrol.
Løbende kommunikation omkring fremdrift på projekter
Overholdelse af arbejdsmiljø-regler
Overholdelse af virksomhedens sikkerhedsregler
Gennemførelse af egen timeregistrering
Gennemførelse af APV skemaer
Ansvarlig for egen firma montørbil og værktøj, og vedligehold og oprydning deraf

Vi tænker at nedenstående måske passer godt på dig:









Du har en el-teknisk baggrund som elevatortekniker, elektriker, automatiktekniker,
elektromekaniker eller lignende.
Du sætter en dyd i at overholde skarpe deadlines, og er god til at optimere egne arbejdsgange.
Du har gode samarbejdsevner.
Du er struktureret, imødekommende, tillidsskabende og -vækkende
Du er pligtopfyldende, kan arbejde selvstændigt, og er ikke bange for at tage ansvar.
Du har kørekort B som minimum.
Du taler og forstår dansk, kan du engelsk eller andre sprog er det et plus men ikke et krav.
At have bestået elevatorkurses 1 og 2 er en fordel men ikke et krav.
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Om HYDRO-CON
HYDRO-CON er en dansk familiedrevet virksomhed som blev stiftet i 1988. De har siden da beskæftiget sig
med udvikling, produktion, installation og service af egne elevatorer og lifte til det offentlige såvel som det
private byggeri. De har knap 5000 anlæg stående rundt omkring i primært Danmark, men også i det øvrige
Skandinavien og Grønland.

Sådan kommer du i gang
Din ansøgning skal indeholde
1)

Skriv maks. 1 side om din motivation for at ansøge.

2)
Vedlæg også dit CV, samt andet du finder relevant (karakterblad, anbefalinger eller andet der
fremviser hvem du er).
Vi læser ansøgninger og indkalder til samtaler løbende! Vi forventer opstart i januar 2022 eller snarest
derefter.
Send ansøgningen til info@hydro-con.dk markeret ”Reparatør”. Hvis du har spørgsmål til stillingen er du
velkomment til at kontakte Ulrik Oldenburg på ulol@hydro-con.dk, eller på telefon 27615401.
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