Ransborgs Salg & Service
Eksperter i CNC løsninger

SERVICETEKNIKER
MED STYR PÅ MASKINERNE
Ransborgs Salg og Service søger en dygtig og passioneret servicetekniker med teknisk forståelse, der
har erfaring indenfor CNC-industrien, har hænderne skruet rigtigt på, et stort servicegen og trives i et
job hvor dagene aldrig er ens.

KAN DU SE DIG SELV I EN VIRKSOMHED HVOR:
Vi sætter kunden først.
Vi ikke tror på dyre priser, der ikke matcher hverken produkt eller serviceniveau.
Vi arbejder løsningsorienteret fordi vi ved, at de rigtige løsninger for vores kunder er vigtige, så de
kan maksimere deres produktion.
Vi kun sælger produkter, vi selv ville eje med fokus på kvalitet, tillid og ordentligt håndværk.

Som servicetekniker hos os er dit arbejde spændende og alsidigt, og du vil bruge dine dage hos vores
kunder, med fingrene i maskinerne. Ransborgs reparerer alle slags CNC-maskiner – og det er derfor
vigtigt at du har kendskab til maskinerne, eller lyst til at lære dem at kende. Arbejdsopgaverne
spænder mellem opstilling, fejlfinding, reparation og servicering af maskiner. Du vil naturligvis være i
tæt dialog med vores Direktør Erik Ransborg.

DET ER VIGTIGT AT:
Du sætter dig i kundens sted og forstår tingene fra deres side.
Du tager ejerskab over dit arbejde og gør det altid helt færdigt.
Du forstår at forklare og kommunikere klart og tydeligt med vores kunder når du løser opgaver
hos dem.
Du er fleksibel i dine arbejdstider. Som servicetekniker er det vigtigt at du kan få det til at fungere
derhjemme, selvom du til tider vil have skiftende arbejdstider.

Du lykkes i jobbet når du tager ejerskab, arbejder proaktivt, stræber efter altid at levere et perfekt
resultat og altid sørger for at gøre en opgave helt færdig. Du er muligvis uddannet som
værktøjsmager, industritekniker, automatiktekniker eller tilsvarende, og du har erfaring med CNCstyringer. Du har gåpåmod og du møder mennesker i øjenhøjde, og du vægter værdier som respekt,
venlighed og kvalitet højt. Som ny medarbejder bliver du selvfølgelig sat godt ind i de interne
arbejdsgange, virksomheden og produkterne, så du kan føle dig godt klædt på i din nye rolle.
Det er nødvendigt at du har gode Dansk og Engelsk færdigheder. Det er et plus, hvis du også mestrer
Tysk.

Vores kontor ligger i 7800 Skive. Der er tale om en fuldtidsstilling, og løn forhandles efter
kvalifikationer – du tilbydes en god grundløn og pension. Vi stiller en servicebil og nødvendigt udstyr
og værktøj til rådighed.

SKAL VI FÅ ØJE PÅ DIG?
Send os dit CV, hvor du inkluderer et par linjer, der beskriver, hvorfor du er den rette til jobbet på
erik@ransborgs.dk.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du fange vores direktør Erik Ransborg på 25 17 39 93.
Vi screener ansøgninger løbende og glæder os til at høre fra dig!

LÆR OS AT KENDE:
Vi er en familiejet virksomhed der blev grundlagt i 2015 af Erik Ransborg, og er placeret i hjertet af
Jylland. Med 15 års erfaring bag os og en livslang interesse for motorer og maskiner, har vi skabt en
virksomhed, hvor passion og hjertevarme går hånd i hånd med kvalitet og godt håndværk. Vores
vision er nemlig, at CNC-industrien bliver fyldt med højkvalitetsmaskiner og fejlfrie produkter. Vi har
fart på og er en virksomhed i udvikling – og vi brænder for det vi laver.
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