5-i-én-service

Tekniker - Elektriker - VVS - Gas - Ventilation

Er du vores nye tekniker?
Fagtek er en veletableret virksomhed inden for service på spånudsugning, sløjdmaskiner og
gasinstallationer på skolerne i Danmark. Vi har travlt i vores serviceafdeling og søger derfor tre
medarbejdere til henholdsvis København, Ikast og Århus og omegn.
Hos Fagtek tror vi på, at ansvar og selvstændighed i hverdagen skaber arbejdsglæde. Derfor
planlægger du selv din arbejdsdag, og tager kontakten til skolerne og aftaler hvornår og hvilken
service du skal udføre. En vigtig del af jobbet er at lave mersalg og beregne tilbud i forbindelse
med servicebesøg.

Dine kvalifikationer:
•
•
•
•
•
•

Du er stabil, ansvarsfuld, servicemindet og fleksibel
Du er udadvendt og forstår at sætte dig ind i kundernes behov
Du har en håndværksmæssig baggrund
Erfaring inden for service samt selvstændigt at kunne planlægge din dag er en fordel
Du får udleveret en tablet, og skal derfor kunne bruge officepakken
Kørekort - minimum B

Som medarbejder i Fagtek bliver du en del af en virksomhed, som er i konstant udvikling, og som
har et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone. Vi leverer altid en høj service, hvilket
betyder, at vi har stor fokus på, at vores medarbejdere løbende videreuddannes, sådan at vi
sammen kan sikre den bedste service. Vi giver dig en grundig oplæring, og du vil de første tre uger
følges med en af vores erfarne teknikere.

Vi tilbyder dig:
•
•
•
•

Et spændende og alsidigt job med mulighed for faglig og personlig udvikling
At blive en del af et team af dygtige teknikere, som vil støtte op omkring dig
Et job med direkte kontakt til vores kunder
Et selvstændigt job med servicebil, lønpakke med pension, samt sundhedsforsikring

Har du lyst til at blive en del af vores teknikerteam?

Send din ansøgning med relevante papirer til: jk@fagtek.dk
Vi holder løbende samtaler på kontoret i Bording, så send din ansøgning allerede i dag.

Læs mere om Fagtek på: www.fagtek.dk

