Dygtig og stabil værkstedsmedarbejder
Vi har travlt på vores værksted og søger i den forbindelse en all-round værkstedsmedarbejder, der efter
grundig oplæring, er klar til at bidrage i produktionen og montage af ventilationsspjæld og spjældmotorer
samt forskellige småopgaver indenfor el-teknik.
Jobbeskrivelse:
Jobbet kræver hverken kendskab til ventilationsbranchen eller en håndværksmæssig baggrund, men det er
en fordel, hvis du tidligere har arbejdet på et værksted og trives med skiftende opgaver i løbet af dagen.
Jobbet indeholder både alsidige og mere rutineprægede arbejdsopgaver, men spænder i sin helhed over
varemodtagelse, lagerarbejde, bestilling af komponenter og materialer, lodning, montage af spjæld og
spjældmotorer samt pakning og afsendelse af ordrer.
Din profil:
•
•
•
•
•
•
•
•

Du trives med arbejdsopgaver, hvor omhyggelighed, præcision og kvalitet er nøgleord
Du er fingernem og kan arbejde med små emner såsom printplader og lignende
Det er en fordel med kendskab til montage og loddeteknik - men ikke et krav
Du trives med skiftevis stillesiddende arbejde og stående montagearbejde
Du er selvkørende og tager aktivt del i arbejdsopgaverne på værkstedet
Du er ansvarsbevidst, stabil og møder til tiden
Du kan tale og forstå dansk
Du har kørekort

Vi tilbyder:
•
•
•
•
•

En fast fuldtidsstilling i en mindre, velfungerende virksomhed
Et uformelt arbejdsmiljø med dygtige kolleger, der vægter trivsel og godt arbejdsklima højt
Pension, sundhedsforsikring, fritvalgsordning og arbejdstøj
Arbejdstid fra kl. 7 – 15
Tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale.

Lab-vent Controls har med succes etableret sig som førende leverandør på det danske marked indenfor
specialiserede ventilationsløsninger til laboratorier og renrum, hvor der stilles høje krav til styring og
overvågning af luftstrømme.
Virksomheden, der blev etableret i 1995, leverer løsninger baseret på egne innovative produkter samt
teknisk know-how og service. Lab-Vent Controls slutkunder er primært virksomheder inden for
medicinalindustrien, danske universitetshospitaler samt akademiske forskningsinstitutioner.
Send din ansøgning hurtigst muligt, da vi indkalder til samtaler løbende.
Vi ser frem til at modtage dit CV samt en kort motiveret ansøgning på job@lab-vent.dk
Eventuelle spørgsmål omkring stillingen, kan rettes til Pia Westergaard på mobil +454880 8126
Læs mere om Lab-Vent Controls på www.lab-vent.dk

