
"Vores kunder er meget loyale! De ved, at de anlæg, vi monterer, altid er testet
og klar til ibrugtagning”, Philip montør/sælger JO Hydraulics

KUNDEMINDED MONTØR 
TIL MONTAGE AF
CENTRALSMØRINGSANLÆG

VIL  DU VÆRE MED T IL  AT
REALISERE  VORES MISSION?

Det bliver du en del af

JO Hydraulics er en familiedrevet virksomhed, der blev stiftet i 2010. Vi sælger hydraulikkomponenter og 
-løsninger samt centralsmøring. Virksomheden har 14 topmotiverede og dedikerede medarbejdere, 11 på fuld
tid samt 2 studentermedhjælpere og en husassistent. Vores mission er at gøre vores kunder profitable og
holde dem i hånden hele vejen med verdens bedste service. Vores værdigrundlag, og alt hvad vi foretager
os, er forankret i missionen. Kunderne kan regne med os!

Send din skriftlige ansøgning og CV gerne pr. e-mail senest den 
01. november 2019, til Sidsel: sa@johydraulics.dk

Det tilbyder vi

Et onboardingforløb, hvor du bliver oplært i centralsmøring af vores erfarne sælger/montør.
Du bliver en del af et team, der brænder for udvikling, og hvor vi altid hjælper hinanden.
Vi er en virksomhed, hvor der ikke er langt fra tanke til handling.
Vi har en åben og uformel omgangstone med fokus på den enkelte medarbejders trivsel og udvikling.
Løn efter kvalifikationer

Din rolle

Som montør i JO Hydraulics får du ansvar for at montere centralsmøringsanlæg ude hos vores kunder. Vi gør
en dyd ud af altid at aflevere anlæg, der står helt skarpt, og som er gennemtestede inden overdragelsen. Da
det er dig, der har den direkte kontakt med kunderne ved montagerne, er det en forudsætning, at du har lyst
til at gå i dialog omkring mulige løsninger og udfordringer. Du vil også på sigt få ansvar for service på
eksisterende anlæg. Vi udarbejder diagrammer til alle montager, og det vil derfor være en naturlig del af din
forberedelse, ligesom opdatering af hjemmeside med centralsmøringskomponenter og samling af
hydraulikkomponenter i vores værksted vil fylde i de perioder, hvor det ikke er sæson for montage

Er du den rette

Du har erfaring fra metalindustrien/faget – evt. metalteknisk uddannelse.
Det er en forudsætning, at du kan arbejde selvstændigt og være ansvarlig for din egen arbejdsdag.
Du trives blandt mennesker, du ikke kender. 
Dit arbejde er primært ude hos kunderne og kan strække sig over flere dage.
Du taler og skriver flydende dansk og behersker IT.
Du er omhyggelig og kvalitetsbevidst.
Du har kørekort


