Engageret køletekniker med øje for detaljen
Brænder du for et alsidigt job, hvor det bedste ikke er godt nok? Er du løsningsorienteret uden nogensinde
at gå på kompromis med kvaliteten? Vil du med på vores spændende rejse, der kun lige er begyndt med
branchens mest banebrydende produkter? Så har vi det perfekte job til dig.
Med reference til den køletekniske chef, vil du blive bærende og drivende kraft til viderebygning af vores
køleafdeling.
Dine daglige opgaver bliver alsidige og spændende, og vil bl.a. indeholde følgende:
§ Udvikling og opbygning af køleanlæg på værkstedet
§ Årlig inspektion/servicering af egne installerede anlæg Worldwide
§ Udvikling af den køletekniske afdeling og produkter
§ Pakke til on-site montage Worldwide
§ Kvalitetskontrol af anlæg inden de forlader matriklen
Vi forventer:
§ Minimum 3 års erhvervserfaring som køletekniker
§ Minimum A certifikat
§ Du er kvalitetsbevidst – Kun det bedste er godt nok
§ Mulighed for 10-20 rejsedage om året – og opbakning til dette.
Vi tilbyder:
§ En ung og dynamisk virksomhed i vækst
§ Supermotiverende og team-orienterede kollegaer
§ Central beliggenhed i trekantområdet (Hovedkontor i Vamdrup)
§ Stor indflydelse på køleafdelingens videre vækst – og egen personlige udvikling
§ Frihed under ansvar
§ Ingen vagtordning
§ Løn efter kvalifikation samt pensionsordning
Ansøgning:
Kan du se sig selv i ovenstående, eller har du spørgsmål til stillingen, så send din ansøgning til Patrick
Bjerregaard, Refrigeration Manager på patrick.bjerregaard@lowenco.com eller +45 25 80 80 12
Tiltrædelse hurtigst muligt. Ansøgninger vil blive behandlet løbende.
Lowenco blev etableret i 2013 og har hovedkontor i Vamdrup, Danmark. Vi er ledende producent af
revolutionerende ultra lav temperatur (ULT) opbevaringsløsninger til bio-tech og medicinalindustrien. Se
mere her.
Vi tager vores motto bogstaveligt! ”creating a better world”. Ikke kun med vores bæredygtige produkter,
men også når der gælder vores medarbejdere, som er vores vigtigste aktiv. Læs mere på www.lowenco.com

