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3 STILLINGER I EN SPÆNDENDE
VIRKSOMHED MED AMBITIONER
Vi søger motiverede kollegaere med interesse for at servicere og vejlede vore kunder over alt i 
verden. GroupVH er i dag en faglig stærk organisation med kompetente og engagerede 
kollegaere, så der er garanti for samarbejde og sparring for vore nye kollegaere.

Arbejdsopgaverne:

Vi ønsker, at vore nye kolleger besidder følgende
profesionelle kompetencer:
- Teknisk- eller håndværksmæssig uddannelse med solidt kendskab til mekanik
- Behersker engelsk og tysk i skrift og tale
- Fornemmelse for godt købmandsskab
- Kendskab til XAL ERP og Office pakken vil være en fordel, men ikke et krav
- Gerne erfaring fra reparation- eller reservedelsbranchen

Group VH er en virksomhed med fokus på udvikling af både virksomhed, såvel 
som medarbejdere. Derfor skal du ikke tøve med at søge, hvis du netop har 
afsluttet en videregående uddannelse inden for mekanik og brændende ønsker en 
karriere inden for vores felt. Der bliver sørget for, en grundig oplæring.
Den ideelle kandidat er imødekommende, fleksibel og samarbejdsorienteret. 
Du arbejder struktureret og er ikke bange for at kaste dig ud i nye opgaver. 
Samtidig sætter du en ære i at have styr på tingene og udføre dine arbejdsopgaver 
med præcision. Du er teamplayer, en god kollega, har et positivt livssyn, godt humør 
og en lyst til at engagere dig i virksomhedens fremtid og udvikling. Sådan søger du: 

Kan du se dig selv i ovennævnte stilling og finder du jobbet interessant, så send os 
en motiveret ansøgning og CV til: job@vh.dk – mærket den aktuelle stilling,
i emnefeltet.

Ansøgningfrist er 28. februar 2019.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte virksomhedens
Salgsdirektør, Tonny Gjettermann (+45 30 82 94 77) eller Produktiondirektør,
Johnny Jessing (+45 20 29 30 77).

Læs mere på www.groupvh.com under ”Job og Karriere”
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Teknisk support
- Teknisk hjælp til salg
- Udarbejdelse af styklister
- Stor hydraulisk forståelse
- Teknisk vejledning af kunder
- Oprettelse af reperationssager-
  og prisfastsættelse

Produktions-tekniker
- Oprette simple styklister
- Assistent til teststand
- Udføre reperations opgørelser
- Retur disk / produktion

PTA assistent
- Udarbejdelse af typeskilte
- Produktionsplanlægning
- Sikkerhedsopgaver
- ISO Vedligeholdelse


