Servicemontør med baggrund som Mekaniker, VVS eller maskinarbejder.
Envotherm A/S er et selskab som udvikler, konstruerer og sælger anlæg til rensning af
industrispildevand. Envotherm blev stiftet i 2006 og har siden udviklet en serie anlæg som ved
E·MVR-teknologi kan rense fra 50/h til 2500l/h spildevand, således at destillatet kan genbruges
eller udledes direkte til kloak. Vi har solgt anlæg til en række forskellige segmenter, såvel private
som offentlige kunder.
Vi vækster og søger derfor en servicemontør, som trives med at arbejde selvstændigt.
Jobbet:
Med reference til selskabets direktør og med udgangspunkt fra Envotherms adresse i Vojens, er
opgaven primært at servicere Envotherm anlæg hos vores kunder. Derudover vil du andre dage
også deltage i montage af anlæg på adressen i Vojens.
De fleste serviceopgaver udføres i Danmark, men da vi også har anlæg i udlandet, er du også
klar til at udføre service i udlandet. Du må forvente 50-80 rejsedage om året, hvoraf de fleste er
enkeltdage og andre med en enkelt overnatning.
Kvalifikationer:
Du har en baggrund som mekaniker, indenfor VVS-faget eller du er maskinarbejder? Vigtigst af
alt er, at du sætter en ære i at udfører dit arbejde med høj kvalitet.
Som person er du positiv, udadvendt og teamplayer.
Det er vigtigt at du udover dansk kan kommunikere på enten engelsk eller tysk.
Du tilbydes:
En selvstændig og varieret hverdag, med stor frihedsgrad. Du bliver en del af en uformel
organisation men hvor der stilles store krav til den enkelte. Til gengæld er der gode muligheder
for faglig udvikling samt gode personalevilkår, der modsvarer de stillede krav.
Tiltrædelse
Snarest muligt, men vi venter gerne på den rette.
Ansøgning
Ansøgning og CV sendes på mail vsv@envotherm.dk att.: Vibeke Svendsen, skriv venligst
”Ansøgning Servicemontør” i emnefeltet.
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