STJERNHOLM A/S I RANDERS SØGER

Rustfast
kleinsmed/montør
Superdygtig og selvstændig rustfast
klejnsmed/montør, gerne med erfaring
fra spildevand branchen, søges snarest.
Stjernholm A/S tilbyder værdifuld viden
og miljøtekniske løsninger af høj kvalitet indenfor vandteknologi, industri,
landbrug og biogas. Vi fremstiller og
leverer egne maskiner og konstruktioner samt leverer kvalitets maskiner og
produkter fra stærke samarbejdspartnere. Stjernholm A/S lægger stor vægt på
bæredygtige partnerskaber.

PERSONLIGE EGENSKABER
• Team-player med egen mening, som
omsættes til konstruktivt samarbejde
• Selvstændig og i stand til at træffe
beslutning selv i pressede situationer
• Omhyggelig og kvalitetsbevidst
• God til planlægning af egne opgaver
• Fleksibel
• Orden og ryddelighed går hånd i hånd
med god stabil performance
• God til at skabe og vedligeholde
kundekontakt

Under overskriften ”Samarbejde med
værdi” koncentrerer vi os om områder,
hvor vi ved, vores viden, kompetencer
og løsninger gør en forskel. Udgangspunktet er et empatisk samarbejde med
en åben og ærlig dialog og gensidig
respekt både eksternt og internt.
Vi er i dag ca. 11 ansatte i Randers
afdelingen som beskæftiger sig med
produktion, service og projekt. Hertil
kommer salg og administration med
7 ansatte som ligger i Ringkøbing.

HVIS DU KAN SE DIG SELV I
OVENSTÅENDE JOB, KAN VI TILBYDE
• Empatisk ledet virksomhed, med
mulighed for at påvirke måden vi
arbejder på.
• Et alsidigt selvstændigt job med super
gode kollegaer, hvor gensidig respekt
og uformel omgangstone er en del af
vores DNA
• Stor frihed under ansvar med planlægning af egne opgaver i samarbejde
med konstruktion og planlægning
• Gode ordnede ansættelsesforhold
• En arbejdsplads i udvikling, hvor du
bliver inddraget og hvor beslutningsvejen er kort
• Spændene arbejdsdag hvor der
sjældent er 2 dage der er ens

VI FORVENTER OS AF DIG
• Håndværksmæssig baggrund som
rustfast klejnsmed eller maskinarbejder med erfaring med rustfri
svejsning.
• Gode formuleringsevner både på
dansk og engelsk
• It-kendskab på brugerniveau
• Orden og ryddelighed er en selvfølge
• God til at skabe relationer til kollegaer
og kunder
• Fokus på miljø, sikkerhed og samarbejde
• Selvstændighed så du kan drive dine
egne små projekter til det er monteret
hos kunden
• Kørekort og gerne truckcertifikat.
Trailerkort kunne være en fordel

ANSØGNING
• Hvis stillingen har vakt din interesse
så glæder jeg mig til at høre fra dig.
Skriv lidt om dig selv og send det til
Klaus Elmegård Schmidt på
kes@stjernholm.dk.
• Ønsker du at høre mere om stillingen
inden du skriver kan du ringe på mit
telefonnummer 2030 0377.
TILTRÆDELSE
• Stillingen ønskes besat så hurtigt det
er muligt, men vi venter gerne på den
rette.
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