Skal du være vores nye karrosserilærling i Køge?
Kan du håndtere 26 tons? – og er du også en stjerne? – så hop på bussen og lær af de
bedste. Vi søger endnu en karrosserilærling til Daimlers kendte mærker MercedesBenz og Setra busser.

Som karrosserilærling hos os bliver du en vigtig spiller på holdet. Vi er mere end bare et
skadescenter for hos os lærer du nemlig at svejse i mere end blot 0,7 mm plade! - Vi arbejder med XL kørertøjer - og vi satser XL på din personlige og faglige udvikling!
Hvem er du?
Du har gennemført eller er i gang med at afslutte grundforløbet på teknisk skole
Du finder aktivt løsninger og ser muligheder
Du er ansvarsbevidst, kan møde til tiden – og bidrager til den gode stemning
Du er omhyggelig og sikrer, at ethvert arbejde bliver udført komplet og på korrekt vis.
Du er IT-minded.

Vi tilbyder:
En spændende læreplads hos én af busbranchens stærkeste brands. Passion, disciplin,
respekt samt integritet er det som driver os.
Gode udviklingsmuligheder
En arbejdsplads med en uformel tone og gode kollegaer.
En lærerig hverdag, hvor ikke to dage er ens.
Evt. buskørekort.
Hvis ovennævnte har vakt din interesse, og du har lyst til en læreplads i uformelle omgivelser, er du velkommen til at sende en ansøgning til hr-evobus-dk@daimlertruck.com.
Ønsker du yderligere oplysninger til denne læreplads, er du velkommen til at henvende dig
til værkstedschef Michael Blankholm, tlf. 42 99 40 25.

EvoBus Danmark A/S – Centervej 3 – 4600 Køge

EvoBus Danmark er et datterselskab af Daimler Truck AG. Med mærkerne Mercedes -Benz, Setra, OMNIplus og BusStore er virksomheden i dag den førende full-line leverandører på det europæiske busmarked
og opererer globalt. EvoBus udvikler hele tiden deres forretning og kan tilbyde bæredygtige løsninger på
fremtidens mobilitetsudfordringer. Som en del af forretningsenheden Daimler Buses er de Europas største busproducent og en ledende global spiller.

