KVM Industrimaskiner A/S

International Service Montør
- Med fokus på det el-tekniske
Til vores kunde KVM Industrimaskiner A/S søger vi en dygtig international medarbejder til deres
World Wide Sales & Service Department.
International Service Montør:
Vi forestiller os, at du har en bred teknisk erfaring med fokus på det el-tekniske. Du
Må også gerne være fortrolig eller have godt kendskab til det mekaniske område.
For stillingen gælder det, at du er vant til at læse El Diagrammer og har erfaring med
montagearbejde samt erfaring med service og installationsprocedurer.
Gode sprogkundskaber i engelsk (koncernsprog).
Stillingen er meget hektisk og spændende, hvor man får lejlighed til at se Verden. Stillingen
indebærer stor rejseaktivitet, idet man bliver sendt rundt til projekter, hvor man har brug for teknisk
assistance til opstilling af anlæg og til løsning af forskellige problemstillinger.
Man skal sikre, at kunderne får en god oplevelse hver gang der opstår problemer eller et nyt anlæg
skal køres ind. Man er ansvarlig for rapportering til både kunde og Service-afdelingen.
Man får muligheden for at bruge sine samarbejdsevner i en levende Koncern, hvor udviklingen går
stærkt, og hvor kreativitet, miljø, planlægning og kvalitet er i højsædet.

Personlige egenskaber:
 En fleksibel indstilling
 En person, der med en ligefrem og uformel stil, vinder accept i kraft af sin systematik, sin
personlighed og professionelle kunnen
 Evner at bevæge sig i mange forskellige kulturer
 Godt humør og udadvendt
 Resultatorienteret, idérig og igangsættende
 Handlekraftig og beslutsom. Evne til at skære igennem til kernen af et problem og træffe en
afgørelse
 Systematisk og struktureret.

KVM Industrimaskiner A/S tilbyder et job med store udfordringer
 Udvikling og trivsel for medarbejderne
 Kvalitative rammer for hverdagen i et behageligt arbejdsmiljø med gode kolleger
 Oplæring og udfordringer i en spændende international virksomhed
 Attraktiv gagepakke og gode ansættelsesforhold

KVM Industrimaskiner A/S:
KVM er en engageret, kompetent og pålidelig international virksomhed, som er på teknologisk
forkant. Et job hos KVM er spændende og forudsætter stort personligt engagement. Inden for
rammerne af deres kvalitetskrav og holdninger er du selv med til at skabe forudsætningerne for
udvikling af såvel dit job som indtjening. Dette foregår i et uhøjtideligt arbejdsmiljø med dygtige og
kompetente kolleger.
Det er KVM’s klare målsætning at være tæt på deres kunder, hvilket samtidig giver mulighed for en
international karriere.
KVM udvikler, producerer og markedsfører kundetilpassede projektløsninger til asfalt- og
betonindustrien. De har i dag datterselskaber i USA, England, Tyskland, Sverige, Polen og Rusland.
KVM har i alt 250 medarbejdere heraf 170 i Kjellerup, som er centralt beliggende i et naturskønt
område mellem Silkeborg og Viborg.
Nærmere information www.kvm.dk

Er du interesseret, så send din ansøgning hurtigst muligt til nedenstående e-mail eller adresse.
E-mail: ingenielsen@nielsenconsult.dk
Du er velkommen til at kontakte Inge Nielsen på 21726073 såfremt du har spørgsmål.
Der vil løbende blive indkaldt til samtaler.

P.P. Ørums Gade 30, 8000 Aarhus C

