Vill du bli en i gänget ?

Lödde Plåt är ett av Södra Sveriges ledande plåtslageriföretag. Vårt huvudkontor ligger i Malmö och vi finns representerade på 4 orter i Skåne.
Vi sysselsätter idag ett 90-tal personer. Det går bra för oss och Lödde Plåt befinner sig i ett expansivt och intressant skede.

Verkstadsansvarig
SÖKES TILL HELSINGBORG
Vill du arbeta i ett företag med engagerade och ansvarstagande medarbetare som tillsammans
skapar trygghet för framtiden ? - och dessutom göra det på ett nytt sätt genom våra ledord
som är:
Långsiktighet

Yrkesstolthet

Trygghet

Välkommen med din
ansökan:
Senast 2016-02-15

Lödde Plåt ger dig den möjligheten!
Som verkstadsansvarig på Lödde Plåt är du en viktig medarbetare i vårt arbete med att
skapa framgångsrika projekt och nöjda kunder. Vi söker dig som är engagerad, noggrann
och ansvarsfull i ditt arbete. Arbetet ställer stora krav på flexibilitet, egen initiativförmåga,
nytänkande samt en stark drivkraft att vilja utveckla vår tillverkningsenhet och Dig själv.
Dina arbetsuppgifter som verkstadsansvarig innebär att du kommer att jobba med såväl
intern som extern tillverkning där du även ansvarar för inköp av material i samråd med
närmaste chef. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt men även trivs med att arbeta
i grupp då du leder ett arbetslag på ca 2-3 personer i verkstaden.
Även ett ansvar för vår maskinpark ingår verkstadsansvarigs arbetsuppgifter där man ser över
status och att fortlöpande service samt uppgraderingar blir utförda.
Vi ser gärna att du har yrkesbevis samt god erfarenhet av byggnadsplåtslageri.
Truckkort och datakunskap är ett plus.
Du kommer att arbeta på Lödde Plåts verkstad i Helsingborg och svara under avdelningschefen.

Skicka din ansökan och cv till
Per-Olof@loddeplat.com
eller till
Lödde Plåt, Helsingborg AB
Att: Per-Olof Svensson
Granitgatan 8
254 68 Helsingborg
För ytterligare information
Per-Olof Svensson (Avdelningschef )
Tel 042-400 03 24, 0766-44 61 34

Vi ser fram emot din ansökan!

