Vi er i rivende udvikling og mangler endnu en Site Manager til on-site opgaver
Brænder du for et meget alsidigt job, hvor kun det bedste er godt nok? Er du løsningsorienteret uden
nogensinde at gå på kompromis med kvaliteten? Ønsker du at kunne være med at gøre verden et bedre
sted at leve? Så har vi det perfekte job til dig.
Med reference til produktionschefen, vil du blive en bærende og drivende kraft til viderebygning af vores
stærke produktions team, når vi er på On-site jobs hos vores kunder Worldwide.
Dine daglige opgaver bliver mange og spændende, og vil bl.a. indeholde følgende:







Styring af on-site installationer hos vores kunder Worldwide
Være ”The go-to guy” for kolleger og ikke mindst kunder under on-site jobs
Deltagelse på on-site byggemøder under on-site jobs
Deltage aktivt i selve installationen af nye løsninger hos vores kunder Worldwide
Produktionen af modulære fryserløsninger på værkstedet
Opbygning af køleanlæg på værkstedet

Vi forventer du har:





Minimum 5 års erhvervserfaring – gerne med en håndværksmæssig uddannelse
Gode engelskkundskaber både skrift og tale
Stor kvalitetsbevidsthed – kun det bedste er godt nok
Mulighed for 40-50 rejsedage om året – og opbakning til dette

Vi tilbyder:






En ung og dynamisk virksomhed i vækst
Super motiverede og team-orienterede kollegaer
Central beliggenhed i trekantområdet i Vamdrup og Fredericia
Stor frihed under ansvar
Løn efter kvalifikation samt pensionsordning

Kan du se dig selv i ovenstående, så send din ansøgning hurtigst muligt til produktionschef, Stefan Hørlyck
på e-mail sh@lowenco.com
Spørgsmål omkring stillingen kan ske per mail eller på telefon 25 80 80 17.
Vi afholder løbende samtaler, så skynd dig at få sendt din ansøgning. Vi behandler naturligvis din
henvendelse fortroligt.
Lowenco blev etableret i 2013, og er allerede en succesfuld vækstvirksomhed, der udvikler, producere og
afsætter revolutionerende fryserløsninger primært til bio-tech- og medicinalindustrien. Vores 20
topmotiverede og engagerede medarbejdere arbejder alle mod samme mål – at gøre en stor forskel hos
vores kunder. Læs mere på www.lowenco.com

