Kallesoe Machinery i Lem v. Ringkøbing søger en

PROJEKTMONTØR

Hvis du er rigtig dygtig til at sikre en effektiv projektplanlægning af opstillings- og serviceopgaver på store produktionsanlæg,
hvis du er god til at koordinere arbejdet for en projektgruppe bestående af interne montage-medarbejdere og eksterne håndværkere, og hvis du kan stå for pakning og forsendelse af anlæg - så er det dig, vi har brug for.
Jobbet indebærer, at du - sammen med dygtige kollegaer - skal tage del i arbejdet i montageafdelingen samt forestå opstilling
hos vore kunder, der er placeret over hele verden.
Du kommer ind i en hurtig omskiftelig hverdag, hvor du grundet din store selvstændighed og erfaring vil få et stort ansvar i
udførelsen af dine opgaver.
Dine ansvarsområder
•
Forberedelse af montage på et projekt så alle dele er til rådighed og rækkefølgen for opbygningen bliver gennemgået.
•
Bistå med vejledning i opbygning så udmåling og rethed sikres på korrekt vis.
•
Afklare opståede situationer med konstruktører, smede- og maskinafdeling.
•
Gennemførelse af pre-FAT, FAT og SAT, i tæt samarbejde med den projektansvarlige konstruktør.
•
Opstilling af anlæg hos kunden.
Professionelle kvalifikationer
Ideelt set er du uddannet maskinmester, skibsmontør el.lign. og har praktisk erfaring f.eks. som maskinrejsemontør. Du har
naturligvis flair for godt håndværk og har erfaring i automationsanlæg.
Du kan kommunikere på engelsk mundtligt såvel som skriftligt samt tysk mundtligt.
Personlige kvalifikationer
Som person er du åben og serviceminded, og du trives i en travl hverdag. Du er fleksibel, initiativrig og ikke bange for at prøve
kræfter med nye opgaver. Du har overblik, er loyal og er god til at håndtere kunder i forskellige kulturer. Det forventes, at du er
rejsevant og kan håndtere akutte problemstillinger selvstændigt hos kunderne.
Vi glæder os til at høre fra dig
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Technical Supervisor Klaus Madsen på tlf.: 20 97 15 55, eller
sende din ansøgning til km@kallesoe-as.dk. Vi indkalder ansøgerne løbende, og stillingsopslaget vil blive fjernet, så snart den
rette kandidat til jobbet er fundet. Der er derfor ikke anført en ansøgningsfrist.
Omkring Kallesoe Machinery
Kallesoe Machinery A/S er en af Nordeuropas førende leverandører af højteknologiske maskiner til træ- og vindindustrien. Men faktisk tog vores historie
sin begyndelse ved en drejebænk i en simpel kælder i Vestjylland. Virksomheden voksede hurtigt fra én mands passion for det gode håndværk til en
industriel virksomhed i konstant vækst.
I dag er Kallesoe Machinery er en moderne, international virksomhed, der tilbyder vore
kunder stærke kompetencer inden for udvikling og produktion af højteknologiske maskiner.
Vores løsninger er altid unikke og baseret på mange års erfaring – stadigvæk med en
passion for godt, solidt håndværk.
Læs mere her: www.kallesoemachinery.com

