E&P Hydraulics arbetar mot husvagn- och husbilsåterförsäljare och erbjuder försäljning samt installation av
automatiska levelsystem (nivåsystem) för ett bekvämare
och säkrare liv på campingplatserna. E&P är ett företag
med säte i Nederländerna med verksamhet i Europa,
USA och Kanada. E&P har funnits på marknaden i USA
och Kanada i många år och startade i Europa 2005.
EP-Hydraulics Sverige AB är bolaget som servar den
svenska marknaden.

Vi söker en lastbils-/bilmekaniker
för placering i Skene
Vi har inget formellt krav på utbildning, men du måste givetvis vara väl insatt i delar såsom
elektricitet, hydraulik och luftfjädring. Utöver att vara bra på ditt jobb, behöver du vara
social för att på ett självsäkert sätt kunna ta dig an personliga kontakter och leverera riktigt
bra service. Att du håller rent och snyggt på din arbetsplats, precis som inuti fordonen du
arbetar med ser vi som en självklarhet.
Vi tror att du har några års erfarenhet av liknande arbete.
Du kommer arbeta nära din chef och måste ha möjlighet att stötta denne i sitt arbete när
han är på uppdrag, exempelvis genom att svara i telefon och hjälpa kunder. Detta kan även
vid vissa på förhand meddelade tillfällen ske helgtid.
Du erbjuds stora möjligheter till en flexibel tjänst där du själv kan påverka arbetsdagen
gällande längd och antal dagar så länge arbetet blir gjort inom rådande deadline.
•
•

Heltidstjänst (40h/vecka) • Extremt ansvarsfull och självgående
Pedagogisk • Social • Flexibel

Placering i vår helt nybyggda verkstad i Skene och i undantagsfall även ute hos kund
(företagsbil finns).
Du talar utöver svenska även engelska på ett tillfredsställande sätt då vi har internationell kontakt
både internt som externt. Lön och villkor enligt överenskommelse.
Varmt välkommen senast 14 februari genom att maila ditt personliga brev och CV till adressen
nedan. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med din
ansökan.
Frågor besvaras via mail eller på 070-564 07 25.

Ansökan skickar du till info@ep-hydraulics.se

