TEKNISK SUPPORTER
STØTEK A/S søger kvalitetsbevidst teknisk supporter.
❖ Er du faglig ærekær og har du erfaring med PLC styring og mekanisk samt
elektronisk vedligehold?
❖ Nyder du at hjælpe andre og vil du tage del i at levere ambitiøs, teknisk kundeservice
i en international, vækstdrevet koncern?
Så bliv STØTEK’s nye tekniske supporter.
Alsidig teknisk rolle med plads til selvstændighed
I takt med virksomhedens fortsatte vækst søger vi nu en teknisk supporter, der selvstændigt kan
yde service og support til kunderne, som blandt andet er inden for automobilindustrien. Dine
primære arbejdsopgaver vil bestå af support til kunderne via telefon, mail, koordinering af
servicebesøg samt udarbejdelse af undervisningsmaterialer. Der er tale om et selvstændigt og
udfordrende job, som du selv har indflydelse på udviklingen af. Arbejdsopgaverne er afvekslende,
kommandovejene er korte og der er mulighed for et stort og bredt ansvarsområde med mange
bolde i luften. Du bliver en del af et behageligt arbejdsmiljø med en frisk omgangstone, hvor der er
fokus på vækst og udvikling.
Faglig stærk og serviceminded teknisk supporter
Dine kvalifikationer har du opnået gennem tidligere hands-on arbejde, hvor du har beskæftiget dig
med både mekaniske og elektriske vedholdsopgaver såvel som service og kundesupport. Du har
erfaring med PLC styring og har du kendskab til Siemens TIA Portal og eventuelt Allen Bradley, vil
være en fordel. Du er formentlig uddannet automatiktekniker, industrielektriker eller lignende,
hvilket er med til at gør dig i stand til selvstændigt at varetage de forekommende opgaver. Som
person er du kvalitetsbevidst samtidig med, at du har fokus på enhver deadline. Du kan begå dig
på engelsk og din lyst til at rådgive kunderne og levere professionel service er ikke til at tage fejl af.
Du arbejder struktureret og tager selvstændigt ansvar, ligesom du naturligt skaber den systematik,
opgaven kræver. Du er faglig ærekær og har seriøse ambitioner på både egne og virksomheds
vegne.
Kunne du tænke dig at høre mere?
Din ansøgning & CV sendes til p.hoegh@stotek.dk - stillingen er til besættelse snarest muligt, så
ansøgningerne vil blive behandlet løbende. Vi venter dog gerne på den rette kandidat. Har du
spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Technical Manager, Mogens
Andersen på tlf. 60763010.
Alle ansøgninger behandles fortroligt og med diskretion. Læs mere på http://stotek.com/jobs/

STØTEK A/S er en økonomisk stærk, ekspansiv og internationalt anerkendt producent af
energieffektive støberiovne til aluminium. STØTEK´s ovne eksporteres til store dele af verden, hvor
kunderne i væsentlig grad findes i automobilindustrien som VW, AUDI, Chrysler m.m., samt deres
underleverandører. STØTEK er ISO 9001 certificeret, beskæftiger 80-85 medarbejdere og har
hovedkontor i Vojens samt salgsselskaber i Sverige og USA.
Læs mere på www.stotek.com.

