Servicetekniker til bådbranchen
X-Yachts i Haderslev
Vil du arbejde for en internationalt anerkendt virksomhed i vækst?

Er du stærk inden for træ og glasfiber arbejde, har du kendskab til bådbranchen, og brænder
du for at levere et godt stykke arbejde i en produktionsvirksomhed med et stærkt globalt
brand, så er stillingen som servicetekniker i vores brugtbådsafdeling måske lige dig?
Vi tilbyder et udfordrende og varieret job hos X-Yachts i Haderslev; En dansk, privatejet
virksomhed med datterselskab i Polen.
Du bliver en vigtig medspiller i et større team i vores serviceafdeling.

Jobbets primære opgaver
•
•
•
•

Vedligehold og servicering af brugte både
Test, kalibrering og reparationer på nye både, der er under garanti.
Opgaverne varierer fra dag til dag, og det er vigtigt, at du er fleksibel.
Du må påregne en del rejsedage i løbet af et år, da en del af reparationsarbejderne
udføres på forskellige lokationer rundt i verden.

Dine kvalifikationer
•
•
•
•
•
•

Du har interesse i og en grunduddannelse inden for bådbyggeri, alternativt en
håndværksmæssig baggrund.
Erfaring-/ interesse for bådbyggeri er et plus, men ikke en forudsætning, da du vil
blive oplært undervejs.
Du er god til at finde en løsning på de udfordringer, som du står overfor og god til at
arbejde sammen med dine kolleger, så kunderne får indfriet deres forventninger.
Du er præcis, har ordenssans, taler og læser et fornuftigt engelsk og tysk.
Du er ikke bange for at bruge en PC i forbindelse med dokumentation,
programmering m.v.
Du er kundevenlig, og arbejder stabilt og professionelt ude på opgaverne.

Vil du være med til...

At skabe glade kunder og arbejde for ét af verdens mest kendte brands inden for sin
kategori?
Så send din ansøgning hurtigst muligt via nedenstående link. Vi indkalder løbende til
samtaler.
Hvis du gerne vil vide mere om jobbet, kan du kontakte Niels Ebbesen tlf. 73 52 44 08
X-Yachts designer, udvikler og producerer markedets hurtigste og ypperste sejlbåde, hvad enten det drejer sig om racing
eller cruising. Vi ønsker at give vores kunder den bedste oplevelse, hvor performance, kvalitet, teamwork og havets
udfordringer går op i en højere enhed. Vi har siden 1979 solgt 6.000 både og har produktionsfaciliteter i Haderslev og
Polen. Over 90% af produktionen afsættes på eksportmarkeder.
Se mere på x-yachts.com

