Support tekniker til Service afdelingen
Har du lyst til at arbejde i et dynamisk og fagligt inspirerende miljø? Har du en bred teknisk
baggrund og erfaring og brænder Du for at være med til at producere og servicere fremtidens
bæredygtige energisystemer? – så har vi jobbet til dig!
Om virksomheden:
Nel Hydrogen beskæftiger i øjeblikket mere end 100 ansatte og forventer i de kommende år, at gå igennem
en betydelig vækst. Organisationen er dynamisk, og omgangstonen er uformel og god. Markedet for
brinttankstationer vil vokse markant i takt med, at de store bilproducenter lancerer deres brintbiler, ligesom
udviklingen af andre typer brint køretøjer nu tager fart - globalt. Nel er derfor i gang med at udvikle den
næste generation af brint-tankstationer, som skal serieproduceres og dette medfører travlhed i hele
organisationen, så derfor søger vi flere nye medarbejdere.
Om jobbet:
Som support tekniker i Serviceafdelingen, vil du være ansvarlig for alle tekniske opgaver der skal være på plads,
for at vores serviceteknikere kan udføre deres arbejde. Du vil have ansvaret for vores serviceværksted og lager og
skal være med til at opbygge og vedligeholde et struktureret værksted, der er klar til effektivt at supportere vores
service teknikere.

Nogle af de opgaver du vil få ansvaret for, omfatter følgende:
• Koordinering af vores servicelager inkl. varemodtagelse. Pakke varer til serviceopgaver samt sørge for
forsendelser, optælling af lager ved lagerstatus, og håndtering af overflytningsordrer mellem vores
forskellige lagre samt registrering af indkommende ordre i vores lagerstyringsprogram.
•

Koordinering af vores vognpark for så vidt både service og vedligehold på biler og opfølgning og
koordinering af lager og værktøj i servicebilerne. Indretning af nye biler m.m.

•

Ansvarlig for værktøj i serviceafdelingen inkl. kalibrering, reparation og vedligehold samt årligt eftersyn.
Der vil også være andre opgaver, hvor man i tæt samarbejde med vores serviceingeniørerne der er med
til at designe og opbygge standard værktøjssæt til de forskellige serviceopgaver.

•

Håndtere, og evt. foretage reparation af indkomne defekte reservedele fra service teknikere, hvor man
enten selv reparerer komponenten eller koordinere med vores Product Support afdeling med beskrivelse
af fejl og yderligere information for, at de kan rapportere tilbage til enten leverandører eller vores egen
udviklingsafdeling.

•

Rejseaktivitet – Der vil i jobbet blive tale om mindre rejseaktivitet enten i forbindelse med akut levering
af reservedele eller længere besøg til andre af vore serviceafdelinger for her at hjælpe med at opbygge
lager og værksted der.

Vi forestiller os at,
• Du har en teknisk uddannelse som smed, automekaniker, elektriker, VVS’er eller lignende.
• Du kan lide struktur og har sans for kvalitet.
• Du er i stand til at opretholde ”Lov og orden” på dit værksted i en positiv og god tone.
• Du er selvstændig, fleksibel og har ”drive”
• Du er klar på at hjælpe vores service teknikere til at få en nemmere og struktureret hverdag.
• Du har stabile engelsk kundskaber både i skrift og i tale.
• Du har stabile IT-kundskaber, kendskab til Office og måske også ERP-systemer, som Navision.

Muligheder i jobbet:
Du vil få stor indflydelse på din hverdag og rig mulighed for at påvirke dine arbejdsområder.
Du vil få mulighed for at sætte dit eget præg på hvordan vi gør tingene i afdelingen.
Vi leder efter en selvdrevet stærk person med en bred teknisk erfaring, der ser det som noget positivt at have
arbejdsopgaver af meget forskellig karakter. Det ene øjeblik skal der pakkes reservedele i poser og mærkes op
med varenumre, og i næste øjeblik skal der repareres en luftkompressor. Der skal tælles lager op den ene uge, og
der skal designes og bygges en fuldt udstyret installationscontainer med værktøj og arbejdsborde den næste uge.
Hvis ovenstående har vækket din interesse, hører vi meget gerne fra dig.
Tiltrædelse:
Tiltrædelse hurtigst muligt.
Løn og arbejdsvilkår vil blive forhandlet individuelt efter kvalifikationer.
Nel Hydrogen tilbyder kantineordning, firmapensionsordning og sundhedssikring.
Samtaler
Der kaldes ind til samtaler løbende.
Ansøgning og CV sendes til: Nel Hydrogen A/S recruitment@nelhydrogen.com Mærket ’Support tekniker’
For yderligere information om Nel Hydrogen og jobbet kontakt:
Service Manager |Kim Hehlert| KIMHE@nelhydrogen.com | tlf. +45 26313133.
Om Nel Hydrogen A/S www.nelhydrogen.com
Nel Hydrogen A/S er en førende producent af H2Station® brinttankstationer som giver brintbiler den samme hurtige optankning og rækkevidde
som ved tankning af konventionelle biler. Nel Hydrogen A/S har investeret i udviklingen af H2Station® siden 2003 og teknologien markedsføres i
dag til markeder hvor større netværk af brint tankstationer er under etablering. Nel Hydrogen A/S er en del af NEL ASA som er noteret på Oslo
Børsen. NEL ASA er en førende producent af hydrogen teknologi til industri og energiformål med over 500 leverancer i mere end 50 lande.
www.nelhydrogen.com

