Service reparatør til Nordic Rentals serviceteam i Løsning
Har du teknisk snilde og brænder du for at videreudvikle produkter og processer? Har du
lyst til at arbejde i en branche med fart over feltet og høj energi. Har du kampgejst og en
lyst til at blive udfordret i dit arbejde? Søger du en arbejdsplads hvor alle kolleger indgår
som en vigtig del af et godt og sundt partnerskab? Så kan du være vores nye service
reparatør.
Om os
Nordic Rentals er en af Skandinaviens førende virksomheder inden for udlejning og
implementering af lyd, lys, AV-udstyr og scener til koncerter, events, teater, messer,
konferencer, festivaler m.v. Nordic Rentals A/S har hovedkontor i Løsning ved Vejle samt
en afdeling i København. Vi beskæftiger i dag ca. 60 medarbejdere.
De fælles værdier i virksomheden er et godt og sundt partnerskab mellem medarbejdere
og ledere. Et brændende ønske er at vi udvikler os sammen og udfordrer både sig selv og
kollegerne til at tænke nyt og kreativt – således vi fortsat kan være blandt de største og
bedste spillere i branchen.
Serviceteamet
Serviceteamet består af 6 medarbejdere, der hver især har forskellige faglig baggrund og
erfaring. Hver medarbejder har egne ansvarsområder indenfor vedligehold og reparation
af produkter indenfor lys, lyd og AV-udstyr. Vi servicerer udelukkende kvalitetsprodukter
fra Martin by Harman, Midas, Yamaha, Soundcraft, Createled mv.
Stillingen som servicereparatør
Dine arbejdsopgaver vil være varierende, og vil inkludere ting som:
• reparation af Lys (Movinghead,pulte,mm)
• reparation af Lyd (pulte,amp,højttaler,mm)
• reparation af Av (projektor,computer,mm)
• udvikling af produkter, hvor dit ansvarsområde hovedsageligt vil være reparation.
Vi forventer at:
• du har en el-teknisk baggrund eller flair for el og fejlfinding, det er ikke et krav at du
er faglært.
• du har erfaring med mekaniske reparationer
• du kan fejlfinde med måleapparat
• du har kendskab til elektronikkomponenter
• du kan engelsk i skrift og tale
Som person er du:
• selvkørende og tager aktivt del i arbejdsopgaverne
• omhyggelig og kvalitetsbevidst
• ansvarsbevidst og pålidelig
• omgængelig og imødekommende
• engageret og fleksibel
• god til at håndtere deadlines og kan arbejde under tidspres, samtidig med du er
indstillet på periodevis overarbejde

Vi tilbyder
•
•
•
•
•

en fuldtidsstilling med start snarest muligt – vi venter dog gerne på den rette
løn efter kvalifikationer samt en pensionsordning
et spændende job med mulighed for faglig og personlig udvikling
kompetente og positive kollegaer
et job i en virksomhed som er i positiv udvikling og med et godt og socialt
arbejdsmiljø

Er du interesseret i yderligere information omkring stillingen, kan du kontakte Martin Hald
på 27102628.
Ansættelse: Snarest muligt
Ansøgninger sendes på mail til:
Nordic Rentals A/S
Att.: Heidi Egstrand Andersen
Helge Nielsens Allé 5
8723 Løsning
mail: ha@nordic.dk

