Erfaren ventilationsservicetekniker til vores afdeling i Vallensbæk
Det gode job – er hos I-KLIMA
Den positive udvikling fortsætter hos I-KLIMA. Derfor søger vi til vores Vallensbæk-afdeling endnu en erfaren
ventilationsservicetekniker med speciale indenfor komfort- og procesanlæg.
Hos I-KLIMA kan du forvente
•
•
•
•
•

Et godt og spændende job, hvor du ikke blot er en ressource, men en betroet kollega.
At blive del af et mindre team med humor og sunde værdier.
Godt udstyret servicevogn, pc / tablet, mobiltelefon.
At blive en del af en virksomhed i vækst og udvikling.
Løn efter kvalifikationer og ansættelse på attraktive vilkår.

Du skal have følgende kompetencer
•
		
•
•
•
•

Du har en ventilations- eller el-teknisk uddannelse, du kan også være elektroeller automekaniker, og du har erfaring med automatik.
Erfaring fra lignende serviceteknikerstilling.
Du har en god teoretisk viden evt. opnået ved kurser eller uddannelse.
Du har kørekort og ren straffeattest.
Du kan arbejde med Excel, Word og Outlook samt fagrelevante programmer.

Dine arbejdsopgaver vil være
•
•
•
•
•

Servicering af ventilationsanlæg og installationer.
Udføre fejlfinding/reparationer på anlæg og installationer inkl. automatik installationer.
Mindre montage arbejder inkl. fortrådning af automatik.
Diverse målinger (luft/tryk/spænding/kW/mv.) samt lettere indregulering.
Beregning af egne mindre opgaver.

Din profil er vigtig
Du forstår, at langsigtede og gode kunderelationer ikke bare er vigtigt for økonomien men også er et
kvalitetsmærke af dit arbejde. Derfor finder du, at det er naturligt at yde sit bedste og altid levere en uovertruffen service.
Vi søger en kollega, der ser det som en fordel at arbejde tæt sammen med de øvrige teknikere og chefen i
det daglige omkring mange forskellige opgaver, udover de almindelige ventilationsservice-opgaver.
Det kan eksempelvis være prissætning af mindre opgaver, planlægning af de igangværende og kommende
opgaver.
Du skal kunne lide at arbejde selvstændigt samt have et godt overblik over dine opgaver. Du løser dine arbejdsopgaver med en professionel og struktureret tilgang og har fokus på høj kvalitet.
Med andre ord, ønsker du et job, hvor du ikke bare er en ressource men derimod en vigtig del af et professionelt team, hvor der er højt til loftet og respekt for hinanden, så er du måske den kollega vi søger.
Hvis du drømmer om at blive en del af vores team, så send din ansøgning sammen med dit CV til
direktør Morten Pedersen på mp@iklima.dk - gerne så hurtigt som muligt da vi ansætter løbende.
Har du spørgsmål til jobbet kan du kontakte Morten på 2024 2105

Læs mere om vores virksomhed på iklima.dk

