2018-08-10
Om oss

Dennis Maskinuthyrning är din lokala uthyrare i nordvästra Skåne. Vi
finns i Landskrona, Helsingborg N, Helsingborg S, Höganäs,
Kävlinge och Åstorp. I vår maskinpark finner du det mesta inom
bygg, anläggning och industri. Förutom maskinuthyrning så utför vi
även etableringar åt våra kunder.

Vi söker med placering vid vår nya anläggning i
Malmö
LAGERARBETE PÅ UTEGÅRDEN
kombinerat med
LOKAL DISTRIBUTION
Platsbeskrivning

Vi hyr ut maskiner och utrustningar för i första hand bygg- och
anläggningsindustri.
Den huvudsakliga uppgiften för alla i företaget är att se till att våra
kunder får absolut bästa bemötande, rätt utrustning och säker
arbetsmiljö för det jobb de skall utföra.
Du arbetar på utegården, plockar order och håller god ordning på
våra uteytor.
Du arbetar med alla våra utelagrade produkter.
Befattningen är kombinerad, det ingår också lokal distribution med
våra egna lätta lastbilar. Du möter då våra kunder, i deras arbetsmiljö.
Ditt arbete sker alltid kundnära; - du möter kunder, lastar och lossar
materiel till och från såväl våra egna som kundens fordon eller
kundens arbetsplats.
Du skall också vara beredd att vid behov stötta upp och hjälpa
uthyrarna, och att rycka in och hjälpa till med enklare reparationer
i verkstaden.
Vi ställer höga krav på funktion och säkerhet för de maskiner och
utrustningar vi hyr ut, och du arbetar inom vårt system för kvalitetskontroll.
Vi har många kunder och en stor maskinpark, så tempot är högt.
Det krävs också stor precision i arbetet, för att hålla den mycket höga
kundservice och kvalitet vi eftersträvar.

All order- och lagerhantering sker i vårt administrativa system.
Därför behöver du ha viss datavana. Språkmässigt räcker det med
elementär engelska, utöver en helt flytande och god svenska i tal och
skrift.
För att lyckas bra, har du förmodligen en bakgrund inom bygg,
motor, maskin eller liknande. Du behöver också ha ett byggintresse
och ett brett tekniskt kunnande/intresse.
Jobbet kan ibland innebära tunga lyft; även om vi naturligtvis har alla
lämpliga hjälpmedel.
Körkort B är ett krav, BE eller B96 behörighet är tydligt meriterande.
Truckbehörighet är också meriterande.
Varaktighet

Provanställning, för att sedan övergå till tillsvidareanställning.

Tillträde

Tillträde så snart som möjligt.

Lön

Fast lön. Önskad lönenivå anges i ansökan.

Kontaktperson

Om du vill ha ytterligare information ringer du Rickard Nilsson
070-710 04 59

Ansökan

Via e-post till: rickard.nilsson@dennismaskin.se
Välkommen med din ansökan snarast!
Vi anställer flera medarbetare till dessa tjänster, därför
intervjuar vi och gör urval löpande under ansökningstiden.
Sista ansökningsdag är 2018-09-30.

