AUMA Scandinavia har over 50 års erfaring som leverandør af elektriske aktuatorer
og serviceydelser til følgende markeder: Energi- & Kraftværker, Fjernvarme, Vand &
spildevand, Industri & Marine samt Olie & Gas. Elektriske aktuatorer har en vigtig
funktion for styring og regulering af flow i rørsystemer som indgår i
processtekniske anlæg. Vi har salgs-kontorer i Sverige och Danmark samt agenter i
Norge og på Island. Hovedkontor, lager, montageværksted samt uddannelsescenter
er placeret i Malmö.
Arbejdsopgaver
Du kommer til selvstændigt at udføre service, vedligehold og reparationer af elektriske
aktuatorer og gear.
Planlægning og prioritering af serviceopgaver i samarbejde med kolleger og
serviceleder/servicekoordinator.
Udføre montering/idriftsættelse, fejlsøgning, support og vedligeholdelse (afhjælpende
og forebyggende) på elektriske aktuatorer, samt diagnose, test og justering af de
elektriske aktuatorer.
Dokumentere og rapportere resultatet fra servicebesøg til kunden og i CRM.
Du kommer også at have en sælgende funktion mht. serviceaftaler, reservedele, større
vedligeholdsopgaver samt udskiftning af enheder. På et senere tidspunkt vil du også
kunne få til opgave at gennemføre uddannelser på vores produkter for kunder og
partnere.
Du skal, ved at skabe tillid og langsigtede relationer med vores kunder, forstærke vores
aktuator-service. Du kommer til at rapportere til Servicechefen. Arbejdet indebærer
hovedsagelig arbejde hos vore kunder i Denmark.
Auma tilbyder en kvalificeret introduktion med både teoretisk og praktisk uddannelse.
Baggrund
Det er en fordel om du har en grundlæggende teknisk uddannelse, gerne med erfaring i
el- eller styre- og reguleringsteknik. Du brænder for teknik og at få tingene til at fungere.
Du har grundlæggende kundskaber i engelsk og kan forstå teknisk information fra
instruktioner og manualer. Som person er du positiv, målrettet og grundig og kan selv
planlægge dit arbejde. Du bør være kundeservice orienteret. Du er vores ansigt udadtil
ved kundekontakter. Vi lægger stor vægt ved din personlighed og tidligere referencer.
I denne rekruttering samarbejder vi med EssRek. Dette er en rekruttering hvilket
betyder at du kommer blive ansat direkte af Auma.
Spørgsmål besvares af Benni Jensen +45 27 15 29 23 eller, benni.jensen@auma.com
Vi ser frem til at læse din ansøgning!

