Glad Trading A/S søger erfaren mekaniker/montør

- Gerne uddannet inden for entreprenør eller landbrugssektoren (Eller måske en helt anden baggrund ?)
Glad Trading A/S er dansk importør af Ifor Williams trailere, og virksomheden er beliggende på Sydhavnsvej
i Kalundborg. Vi søger en alsidig og teknisk velfunderet mekaniker til modtagelse, slutsamling og teknisk
klargøring af vores trailere forud for slutlevering. Jobbet indebærer til tider fremstilling og montering af
kundespecifikke ønsker til ekstraudstyr, så er du vant til også at håndtere et svejseapparat m.v. er det
måske lige dig vi står og mangler.
Primære arbejdsopgaver:
Du vil i tæt samarbejde med vores nuværende mekaniker, samt resten af teamet blive ansvarlig for
håndtering af følgende opgaver:
• Slutsamling og teknisk klargøring af trailere.
• Montage af ekstraudstyr, herunder også elektriske komponenter.
• Mindre mekaniske reparationer, samt ombygninger ved kundespecifikke ønsker.
• Udbedring af reklamationer i nødvendigt omfang.
• Udkørsel for afhjælpning af mindre reparationer i sjældne tilfælde.
• Af- og pålæsning af trailere på lastbil ifm. varemodtagelse.
• Opbygning og nedtagelse af stande ifm. udstillinger 3 – 5 gange årligt rundt om i landet.
• Diverse ad hoc opgaver.
Personlige kvalifikationer:
Jobbet kræver en vis teknisk forståelse, samt evnen til at løse problemstillinger og opgaver på egen hånd.
Derudover indebærer jobbet også en del brug af gaffeltruck og minilæsser, hvorfor både BE-kørekort til
trailer, samt truckcertifikat vil være en fordel. Uanset årstid må en vis mængde udendørsaktiviteter
påregnes. Som person er du fleksibel og god til at samarbejde. Du er struktureret i din hverdag og
engagerer dig aktivt i virksomhedens udfordringer og visioner. Endvidere er du kundeorienteret og forstår
vigtigheden af service, kvalitet og kundetilfredshed.
Vi er et lille team, hvor alle opgaver skal udføres, så derfor er der brug for, at alle med et smil hjælper til og
giver en hånd med, hvor der er brug for det på tværs af ansvarsområder, så du er samtidig en god kollega
og lægger vægt på, at hele teamet fungerer sammen socialt.
Vi tilbyder:
• En spændende stilling og arbejdsplads med gode muligheder for udvikling og indflydelse.
• Et stort og velassorteret værksted med det grej du skal bruge.
• Et afslappet og uformelt arbejdsmiljø med gode og kompetente kolleger.
• Løn efter kvalifikationer. Pension efter overenskomst samt sundhedsforsikring.
• Stillingen er fuldtid / 37 timer ugentligt.
Ansøgning:
Find jobannoncen for denne stilling på www.iforwilliams.dk/job. Her udfylder du en formular med dine
oplysninger og vedhæfter din ansøgning og dit cv, samt evt. bilag.
Vi indkalder løbende til samtaler og lukker stillingsopslaget, når vi har fundet den rette. Hvis du vil vide
mere, er du velkommen til at kontakte Markedschef Jesper Nøhr på tlf. 20651648
Glad Trading A/S er importør og distributør af Ifor Williams trailere i Danmark, Grønland og Færøerne og beskæftiger 6
medarbejdere. Vi er blandt de største leverandører af trailere over 2 tons totalvægt. Desuden driver vi vores eget web- og
reklamebureau – Glad Creative – med 3 medarbejdere. Glad Creative udfører alt inden for online og trykt markedsføring.

