Maskinfabrikken Rational ApS
Servicetekniker med hydraulisk baggrund søges til vores serviceafdeling.
Maskinfabrikken Rational er i rivende udvikling og søger derfor en servicetekniker med en metalfaglig
uddannelse – gerne som smed, industritekniker eller lignende. Som servicetekniker skal du lave service
og eftersyn af hydrauliske industrianlæg, hvorfor du som hovedprioritet skal fortage service og
fejlfinding ude hos vores kunder. Derudover består jobbet af reparation af hydrauliske komponenter på
vores værksted i Rødovre.
Dine kompetencer






Hvis du er uddannet smed, industritekniker eller har lignende metalfaglig uddannelse, vil det
være en fordel, men det er ikke et krav
Du skal have lysten til at arbejde med teknik på flere forskellige niveauer - herved tænkes på
meget komplekse tekniske opgaver samt mindre serviceopgaver
Du er omhyggelig med brug og vedligehold af avanceret maskiner
Du skal kunne arbejde selvstændigt og være god til at samarbejde
Du skal have kørekort kategori B.

Hvad kan vi tilbyde dig?







En timelønnet 37 timers arbejdsuge ekskl. frokost
Mødetid kl. 7.00 – 15.30 mandag til torsdag og kl. 7.00 – 12.30 fredag
Et job med mulighed udvikling af personlige og faglige kompetencer
Egen servicebil, da arbejdet kræver en del mobilitet, idet vores kunder ligger spredt ud over
Sjælland og hovedstadsområdet
Frihed under ansvar med mulighed for at tilrettelægge eget arbejde
Et godt socialt miljø med højt til loftet

Dit arbejdssted bliver Krogsbækvej 15, 2610 Rødovre. Løn efter gældende overenskomst og
kvalifikationer.
Ansættelse hurtigst muligt.
Vi afholder løbende ansættelsessamtaler.
Send din ansøgning og dit CV til info@mfrational.dk.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jørgen Spiegelhauer på tlf. 42 33 99 05.
Om Maskinfabrikken Rational ApS
Maskinfabrikken Rational ApS har siden 1990 primært beskæftiget sig med fremstilling og reparation af
hydrauliske og pneumatiske komponenter. Fabrikken bor i Rødovre og består på nuværende tidspunkt
af to medarbejdere.
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