Tektra A/S er en veletableret virksomhed, som gennem mere end 55 år
har markeret sig indenfor intern transport og logistik. Vores succes
bygger i dag på et suverænt produkt, nemlig YALE gaffeltrucks. Bag
YALE står en af verdens førende producenter af gaffeltrucks.

Mulighed for at blive kørende servicetekniker – Midt- & Vestjylland
Gaffeltrucktekniker som udfører høj kvalitet for kunderne.
Nyder du den tætte kundekontakt, og vil du planlægge din egen arbejdsdag? Er kvalitet og god service nøgleord om dig? Få tæt sparring
med dine kollegaer på tværs af hele Tektra og ansvaret for egne kunder i Århus området i en virksomhed, som oplever vedvarende
vækst.
Bliv en del af Tektra.
Tektra sælger og servicerer gaffeltrucks, porte og rengøringsmaskiner til kunder i hele landet. Vi er 50 ansatte, som arbejder tæt sammen
på tværs af 3 afdelinger. I alle afdelinger forhandler vi kun produkter, vi kender og af høj kvalitet. I truckservice kommer du derfor til at
arbejde med branchens bedste produkter fra Yale.
Reparer, servicer og vedligehold gaffeltrucks
Du kører i din servicebil ud til kunder, hvor du reparerer og servicerer deres gaffeltrucks, så de er pålidelige, velfungerende og lovlige.
Samtidig rådgiver du i, hvordan de får mest ud af maskinerne og vedligeholder bedst muligt. Altid med fokus på kundens behov. Du løser
opgaverne og har løbende kundekontakt – vi klarer alt det andet. Få oplæring og masser af løbende sparring Når du starter, får du
oplæring i vores kunder og maskiner, så du kender dem og deres behov. Herefter tager du selv ud og løser opgaverne. I dagligdagen er
du i løbende kontakt med dine kollegaer i serviceadministrationen, reservedelsafdelingen og dine montørkollegaer. Dem deler du dine
erfaringer med, så vi sammen udvikler vores evner og sparrer på opgaverne. Du refererer til servicechefen.
Erfaring med maskinservice og -reparationer ·
• Du har erfaring som gaffeltruckmekaniker, landbrugsmekaniker, entreprenørmekaniker,
eller noget lignende. Du er vant til at reparere og servicere maskiner.
• · Du er bosiddende i ovenstående områder og har kørekort
Vi tilbyder:
• Konkurrencedygtig løn
• Servicebil
• Samt andre firmafordele
Søg stillingen:
Hvis dette har din interesse så kontakt vores servicechef Poul Petersen
på pp@tektra.dk eller 87 38 88 75.

TEKTRA A/S
Birkegaardsvej 20-22
8361 Hasselager

