Klargøringsmand søges til Reesink Construction i Ulfborg.
Brænder du for at få maskinerne til at stå helt skarpe og er du uddannet traktor- eller automekaniker eller
har erfaring med lignende? Så læs mere om stillingen som Klargøringsmand herunder.
Om jobbet
Du kommer til at have din daglige gang på værkstedet i Ulfborg, hvor de primære opgaver er at klargøre
maskinerne til salg, nye som gamle entreprenørmaskiner. Dette indebærer blandt andet gennemgang af
maskinen, vask, polering og små reparationer. Der kan også forventes kørsel ud fra værkstedet blandt
andet ved syn af maskinen.
Dit daglige arbejde omfatter bl.a.:
• Mekanisk og kosmetisk klargøring
• Lettere monteringsopgaver
• Kosmetisk gennemgang af returnerede lejemaskiner
• Kørsel af maskiner til syn
• Diverse ad hoc-opgaver
For os er det vigtigt at du har et skarpt øje og sætter en ære i at få maskinen til at stå så skarpt som muligt.
Derudover forestiller vi os at du har masser af gåpåmod. I din tilgang til jobbet har du en udpræget
ordenssans og udviser et højt serviceniveau. Du skal kunne arbejde selvstændigt, da du ikke vil få en person
som kigger dig over skulderen i dit arbejde. Det vil være en fordel, hvis du er uddannet traktor- eller
automekaniker. Kørekort er et krav til stillingen.
Hos Reesink Construction får du:
• Fuldtidsstilling med attraktiv pension og sundhedsordning
• En bred vifte af opgaver
• Et kollegaskab på værkstedet med god humor
• En arbejdsplads med højt til loftet og søde kollegaer
Vi ønsker det skal være sjovt at gå på arbejde. Derfor har vi en uformel tone og med højt til loftet. I firmaet
arrangeres der løbende personalearrangementer samtidig med at der er en aktiv personaleforening.

Lyder det som noget for dig?
Så tøv ikke med at sende os en ansøgning til: hr@jcb.dk eller giv eftermarkedschef Hans Stampe
Frederiksen et kald på 70 10 12 14 ved spørgsmål til stillingen. Ansøgningerne vurderes løbende.

JCB tilbyder et omfattende maskinprogram på over 300 modeller til at løse mange forskellige opgaver. Vores specialuddannede mekanikere klargør
maskinerne og monterer samtidig det specialudstyr, kunden ønsker. Dette sikrer kort leveringstid og en maskine, der er klar til at blive taget i brug
med det samme. Vi har siden 1975 været importør af JCB-maskiner i Danmark. Reesink Construction er en del af den 235 år gamle hollandske
koncern Royal Reesink med 40 datterselskaber. Koncernen har mere end 2500 medarbejdere fordelt over 10 lande, som alle har én ting til fælles –
passion for maskiner og logistik. Se mere på Reesink Constructions website: www.jcb.dk

