SEW-EURODRIVE er en international, familieejet tysk koncern med mere end 17000 ansatte og datterselskaber i 51 lande, og en af de førende
globale leverandører af gear, gearmotorer og tilhørende elektroniske motorstyringer til alle industrier. Det danske hovedkontor ligger i Greve og
derudover har vi et nystartet servicecenter i Vejle. Vi er 53 ansatte i Danmark.

Vi søger til vores produktion i Greve en erfaren fuldtids

Montør
Du vil indgå i et montageteam på 10 mand. Teamet er selvkørende og fordeler selv dagens montageopgaver. Du vil i løbet af de første 6-12 mdr. få
en grundig oplæring i hele vores danske montageprogram. Vi holder et højt tempo og serviceniveau, hvor alle bidrager til at tingene fungerer.
Engagement, grundighed og fleksibilitet er nøgleordene.Teamets opgaver er primært montage af gear og gearmotorer.

Dine arbejdsopgaver:

Dine kvalifikationer og egenskaber:

-

-

Montage af gear og gearmotorer
Sluttest af gear og gearmotorer
Efter grundig oplæring deltagelse i SEW’s vagtordning

-

Erfaring fra lignende jobs
Du er måske udlært elektromekaniker, mekaniker e.lign.
Du har stablerkort
Teamplayer – Du er omgængelig og har forståelse for samarbejde
med kollegaer
Struktureret og kvalitetsbevidst med stort overblik
Mødestabil, engageret, pligtopfyldende og fleksibel

Vi tilbyder:
-

Et interessant og udfordrende job i en dynamisk international virksomhed, der er inde i en spændende udvikling. SEW-EURODRIVE er helt
fremme med udvikling af produkter og bruger mange ressourcer på at holde medarbejdernes tekniske viden fuldt opdateret
En fleksibel hverdag, så der er god balance mellem arbejde og privatliv
Grundig oplæring
Gode og ordnede arbejdsforhold med afvekslende arbejde i et socialt godt arbejdsmiljø med flinke kollegaer, hvor omgangstonen er uformel og
direkte. Hos os kender vi alle hinanden
Udover en konkurrencedygtig løn tilbyder vi pensions- og sundhedsforsikring, frugtordning, delvis betalt frokostordning og massage/zoneterapi.

Lyder det interessant?

Ansøgning sendes til: job-hos-sew@sew-eurodrive.dk mærket
”Montør”. Tiltrædelse hurtigst muligt.

Har du spørgsmål?

Du kan læse mere om SEW-EURODRIVE A/S på www.sew.dk.
Evt. spørgsmål til stillingen kan besvares af Produktionschef,
Peter Affeldt på telefon 43 95 85 60

