Vi søger en
montør til
opbygning af
ladløsninger
Din primære opgave er, at sikre vi har en
høj kundetilfredshed og i samarbejde med
det øvrige team, være med til at producere
professionelle lad-og lastbilopbygninger.
Vi har mange forskellige opgaver, der
spænder fra standard flådeordre til de
mere kundespecifikke opbygninger. Vi
leder efter en montør eller mekaniker, der
sammen med et team på 2-3 montører, får
ansvar for opbygning af forskellige
ladopbygninger.
Jobbeskrivelse
•
•
•
•
•

Opbygning af forskellige former for lad herunder alulad, trælad, presenningslad og knæklad
Montage af ledningsnet, lys, relæstyringer og andre elektriske hovedkomponenter
Montage af diverse kundeløsninger med kran, lift, værktøjskasser, lysskilte, presenninger
Montering af lift- og kranløsninger
Specialopgaver

Personprofil
•
•
•
•
•

Du har en relevant uddannelse som montør eller mekaniker
Gerne erfaring med opbygning af ladbiler eller lignende, f.eks. skurvogne, trailer
Du kan arbejde målrettet og selvstændigt
Du arbejder struktureret og er omstillingsparat i en travl hverdag
Du er ﬂeksibel og har et godt humør

Vi tilbyder
•
•
•
•

Afvekslende og spændende opgaver i et udviklende arbejdsmiljø
Alsidig arbejdsplads med en uformel og kammeratlig tone
Lønpakken består af fast løn, bonus samt pensions- og forsikringsordning
Vi passer på vores medarbejdere med en god sundhedsordning

Spørgsmål vedr. stillingen kan rettes til Casper Jensen på tlf.: +45 22 68 69 85
Skriftlig ansøgning sendes til: job@danlad.dk - Mrk. ”Montør”
Læs mere om DANLAD A/S på www.danlad.dk

DANLAD A/S er i dag en af de ledende virksomheder indenfor opbygning af mobile arbejdspladser i 3,5
tons segmentet. Vi er specialister i opbygning af vare- & lastbiler og leverer i samarbejde med bilimportørerne, gennemtænkte og rentable transportløsninger til erhvervslivet. DANLAD A/S startede i 1996 og
beskæftiger i dag ca. 60 medarbejdere på hovedkontoret i Ejby. Større erhvervsvirksomheder, bilforhandlere og offentlige virksomheder udgør kernekunderne hos DANLAD A/S. Læs mere på www.danlad.dk

Tiltrædelse: hurtigst muligt
Ansøgning: løbende behandling
Arbejdssted: 5592 Ejby

