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Fejlsøgningsorienteret mekaniker (m/k)
Vi søger lige nu en dygtig og selvstændig kollega til vores tekniske afdeling. Hos Hella Gutmann Solutions A/S beskæftiger
vi os med fremstilling af biltekniske data, såsom serviceskemaer, reparationsvejledninger, illustrationer og diagnosedata,
herunder vores meget anerkendte eldiagrammer og sikringsoversigter.
Dine primære arbejdsopgaver bliver ...
• udarbejdelse af systembaserede eldiagrammer på bl.a. motorstyring
• udarbejdelse af oversigter over sikrings- og relæbokse
• kvalitetssikring af udarbejdede diagrammer
• planlægning og opfølgning inden for eget arbejdsområde
• kontinuerlig udvikling af biltekniske data, specielt fejlsøgningsdata og eldiagrammer.
Du er ...
• vant til at arbejde efter en tidsplan for dine opgaver
• struktureret, vedholdende og kan styre dine opgaver
• drevet af at levere det bedste til vores kunder
• positiv, energisk, konstruktiv og en stærk holdspiller
• uddannet automekaniker, autoteknolog med mekanisk baggrund og diagnosespeciale eller tilsvarende uddannet.
Du kan ...
• fejlsøge på biler (gerne flere mærker, men det er ikke et krav) og læse eldiagrammer
• arbejde med computere, anvende Microsoft Office-pakken og tekniske værkstedsportaler
• læse og forstå teknisk information skrevet på engelsk (og gerne tysk, men det er ikke et krav)
• måske anvende tegneprogrammer, såsom Visio eller Corel Draw (ikke et krav).
Vi tilbyder ...
• en positiv og fleksibel arbejdsplads med rig mulighed for selv at præge dine opgaver
• fuldtidsansættelse med fleksible arbejdstider samt mulighed for videreuddannelse og opfølgningskurser
• en uformel tone og en flad organisation med fokus på vores kunder og udførelsen af opgaven.
Ansøgning sendes til info@hella-gutmann.dk, mrk. EL-team, att. Products & Production Manager Ole H. Petersen.
Vi afholder løbende samtaler og håber på ansættelse
hurtigst muligt.
Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til
Teamleder Jesper Bach (jb@hella-gutmann.dk)
Hella Gutmann Solutions A/S
Lundborgvej 10 | 8800 Viborg
Læs mere på http://www.hella-gutmann.dk/om-os

