Vi søger Dig: Pladesmed, Køge
Som et datterselskab af Daimler Truck AG,
er EvoBus Danmark A/S ansvarlig for Salg
og Eftermarkedssalg af Mercedes-Benz &
SETRA busser i Danmark.

Dine opgaver

Som opfinder af Omnibusser har vi
de verdensberømte og kendte mærker
Mercedes-Benz og SETRA, som hører til
buspionererne indenfor Omnibusser.



Vi sætter høje standarder indenfor sikkerhed, komfort, design og miljø – en høj målsætning, som vores højt motiverede medarbejdere omsætter med konsekvens, og
glæde i deres daglige opgaver.
Med vores topperformance er vi i stand til
at opretholde vores konkurrencemæssige
fordele samt udbygge dem og derigennem
fastholde og gøre vores kunder tilfredse.
Moderne produktions- og fremstillingsteknikker og mest af alt vores medarbejderes
begejstring og know how er forudsætningerne for dette.









Din profil


Du er ansvarlig for reparationer af
skader og karosseri-arbejde, hvor du
kan arbejde selvstændigt og løsningsorienteret
Du sørger for at kvaliteten af de busser du arbejder på, er helt i top
Du bidrager positivt til den gode
stemning og et stærkt sammenhold
på værkstedet, som er en del af et
godt arbejdsmiljø
Du har en excellent indblik og forståelse i opbygningen af busser, for derigennem at finde løsningerne på de
givne opgaver
Du bidrager til et godt samarbejde på
tværs af organisationen for at finde
den bedste løsning til kunden







Du er uddannet og erfaren pladesmed/karrosseritekniker og har solid
erfaring med tunge køretøjer og gerne
med busser
Du er teknisk velfunderet og med stor
ansvarsbevidsthed
Du prioriterer et højt kvalitetsniveau
Du kan arbejde selvstændigt
Du udviser i høj grad personligt initiativ
og har evnen til at ville lykkes
Det er en fordel at du kan læse og forstå dansk, tysk og / eller engelsk samt
beskrive det udførte arbejde på skrift

Dine kontaktpersoner
Værkfører:
Kim Andersen
Tel. +45 56 37 00 84
kim.andersen@daimlertruck.com

Værkstedschef:

Michael Blankholm
Tel. +45 56 37 00 25
michael.blankholm@daimlertruck.com

Stig ombord på bussen
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Michael Blankholm eller Kim Andersen.
Søg stillingen ved at sende din ansøgning, dit CV og relevante uddannelsesbeviser til angive mail adresser.
Vi inviterer løbende kandidater til samtale og vi glæder os til at høre fra dig.
Vil du vide mere om vores fantastiske busser så check-in på www.evobus.dk
Kom med om bord inden bussen kører!

