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 och i Landskrona
Montageledare
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 planerar projekten och resurserna så arbetet flyter på för alla
inblandade parter. Viktigt att leda och fördela arbetet så alla trivs, är
informerade och är motiverade att jobba i gruppen.
Du får ett arbete som är självständigt, ansvarsfullt och omväxlande
med mycket kundkontakter. Arbetet består i att utrusta och
iordningsställa bodar och vagnar inför leverans, etablera bodar på
arbetsplatser samt kunna utföra snickerier och VA-anslutningar
Service, underhåll och kontroll av vår materiel i vår egen verkstad
ingår i befattningen
Ditt arbete sker kundnära, du samarbetar hela tiden på byggplatsen
med våra kunder, du informerar och dokumenterar efter behov.
Då du jobbar i vår egen verkstad möter du också kunden då han
återlämnar de hyrda enheterna. I viss omfattning bedömer du då
enheternas kondition.
Du skall också vara beredd att rycka in och vid behov hjälpa till med
andra uppgifter där din insats behövs för att vi skall ha nöjda kunder.
Vi söker dig som är en positiv lagspelare, driven och effektiv. För att
lyckas bra, har du en erfarenhet på att leda och motivera personal
med förmodligen en byggrelaterad bakgrund. Du är duktiga för att
bygga sammanhållning och att laget premieras.
Du kommer att jobba en hel del själv ute hos kund vilket gör att du
bör vara självgående.
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 vi eftersträvar.
Du behöver också ha ett allmänt tekniskt kunnande, bygg- och
maskinintresse.
Du tycker naturligtvis om kontakten med kunderna!
Körkort B är ett krav, BE eller B96 behörighet är meriterande.
Truckbehörighet har du också stor nytta av.

Har du tidigare arbetat med TA-etableringar och har utbildning inom
det så är det meriterande.
Varaktighet

Provanställning, för att sedan övergå till tillsvidareanställning.

Tillträde

Snarast, enligt överenskommelse. Kan anpassas till den sökandes
krav.

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 2018-08-30.

