ScanPeople søger en Servicemontør til Vaillant A/S
(Midtjylland/Trekantområdet)
Vi søger på vegne af Vaillant en servicemontør til at øge servicekapaciteten i Danmark. Du vil køre direkte ud til
kunderne fra egen bopæl, som vil være din base. Kunderne befinder sig primært i Midtjylland/Trekantområdet,
hvorfor det også vil være ideelt, at du bor i samme område – det er dog ikke et krav.
OM STILLINGEN
Din arbejdsuge foregår på landevejen og hos kunden, hvor du vil nyde stor frihed under ansvar. Du bliver en del af et
fagligt stærkt og dedikeret serviceteam på i alt 14 medarbejdere, der er klar til at give dig den helt rette oplæring og
sparring. Du vil komme til at arbejde med garantiopgaver, opstarter, fejlfinding og hovedeftersyn på Vaillants egne
varmepumper og gaskedler – så dagligdagen er sjældent ens. Du indgår også i den fælles vagtordning fra oktober til
april, hvilket honoreres med et tillæg til din månedsløn.
FAGLIGE KVALIFIKATIONER / KRAV
• Du har en baggrund som køletekniker/kølemontør, gastekniker, vvs-tekniker eller tilsvarende
• Du har A-certifikat til køl og/eller A-certifikat til gas og KMO kat. II. Såfremt du ikke besidder A-certifikat til
gas, og du er den helt rette kandidat, tilbyder Vaillant dig certifikatet
• Du har minimum 2 års praktisk erfaring med varmepumper og/eller gaskedler
PERSONLIGE KVALIFIKATIONER
• Du er serviceminded og har stor viden og forståelse for kundens behov – og du stræber efter at levere et
positivt resultat for kunden
• Du besidder stærke tekniske- og analytiske evner – og sætter dig hurtigt ind i tekniske problemstillinger
• Du forstår vigtigheden af hasteopgaver og kan prioritere vigtigheden af dine opgaver
• Du tager ansvar og er selvstændig
DU TILBYDES
• At være en del af en af branchens førende virksomheder – en sund virksomhed i vækst
• Gode udviklingsmuligheder og løbende efteruddannelse
• En attraktiv lønpakke efter kvalifikationer
• Sundheds- og fritidsulykkeforsikring, telefon og internet
OPSTART
Hurtigst muligt, men vi venter på den rette. Vi indkalder løbende til samtaler, så send hellere din ansøgning i dag end i
morgen.
ANSØGNING
Finder du ovenstående ligeså spændende som os, og er du klar til nye udfordringer, skal du via nedenstående link
indtaste dine oplysninger og uploade dit CV.
Søg jobbet her:
http://www.scanpeople.axp.dk/index.php?axp_act=adetails&version=1&axp_recruitment_references[]=10470
Har du nogle spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Christian Behrenthz Olesen eller Andreas Sølling på:
Telefon: 43 31 00 71

OM VAILLANT
Vaillant er en af Europas førende producenter inden for innovativ opvarmnings- og varmtvandsproduktion og tilbyder miljøvenlige,
intelligente og energibesparende varmesystemer til en- eller flerfamiliehuse samt individuelle løsninger til industrien og
erhvervslivet.
Vaillants produktprogram består af fremtidssikrede og supereffektive varmeløsninger inden for gasfyr, jordvarmeanlæg, luft til vand
varmepumper, luft til luft varmepumper, solvarmesystemer, genvindingsanlæg, oliefyr og elkedler samt varmtvandsbeholdere og
styringer. Et omfattende udvalg af tilbehør og service supplerer produktsortimentet.
Vaillant A/S er et 100% datterselskab af Vaillant Group som ligger i Remscheid. Vaillant Group blev grundlagt i 1874 og er stadig
100% familieejet. Vaillant A/S har været på det danske marked siden 1961.

OM SCANPEOPLE
ScanPeople er en solid og dynamisk, danskejet virksomhed i Scanavo gruppen. Vi er yderst servicemindede og kompetente
rådgivere. En af ScanPeoples store styrker er medarbejdernes meget forskelligartede baggrunde.
Vi besidder et vidtrækkende rekrutteringsnetværk og en bred erfaring med vikarassistance, search, rekruttering, interim
management og outplacement.
Yderligere information findes på www.scanpeople.dk – Her kan du i tillæg finde ScanPeoples grønne division som er specialiseret i at
levere personale indenfor Salg, Marketing, Kontor og Administration.

