Hydraulic
Axial Piston Units

SPÆNDENDE
UDFORDRINGER
I EN VIRKSOMHED
MED AMBITIONER
Til vores produktion søger vi motiverede kolleger med interesse for at
servicere og reparerer hydrauliske pumper og motorer til vores kunder
over alt i verden. Produktionen er en faglig stærk organisation med
kompetente og engagerede kolleger, så der er garanti for samarbejde
og sparring for vore nye kolleger.
Værkstedet i vores produktion er lyst og venligt og der er EDB
opkoblinger og tekniske hjælpemidler ved alle vores arbejdspladser.

Arbejdsopgaverne
Opgaverne spænder vidt inden for montage og samling af pumper.
Produktgruppen er alt inden for Bosch Rexroth Stempel
komponenter, herunder reservedele, reparation samt opbygning og
montage af nye komponenter.

Vi ønsker, at vore nye kolleger besidder følgende
professionelle kompetencer:

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, der har et positivt
livssyn, godt humør og en lyst til at engagere dig i virksomhedens
fremtid og udvikling.

Group VH tilbyder gode personlige udviklingsmuligheder i en
spændende virksomhed i rivende udvikling.

Virksomheden uddanner eget personale, så har du evner og
ambitioner, samt lyst til at prøve nye udfordringer, kan en

ansættelse ved Group VH A/S være vejen til et job i andre afdelinger
eller ind i Bosch Rexroth koncernen. Koncernen tæller
salgsafdelinger og produktion i hele verden.

-Håndværksmæssiguddannelse med solidt kendskab til mekanik.
-Kendskab til engelsk og tysk i skrift og tale.
-Godt humør og selvstændighed.
-Kendskab til XAL ERP system samt Office pakken vil være en

Sådan søger du: Kan du se dig selv i ovennævnte stilling og finder

-Gerne erfaring fra reparation / maskinbearbejdningsbranchen.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte

Group VH er en virksomhed med fokus på udvikling af både

(+45 20 29 30 77).

fordel, men ikke et krav.

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.

du jobbet interessant, så send os en motiveret ansøgning og CV til:

job@groupvh.com – mærket ”Produktionsmedarbejder” i emnefeltet.

virksomhedens Produktionsdirektør, Johnny Jessing

Alle henvendelser behandles fortroligt.

Ansøgningerne bliver behandlet løbende.

Group VH
Glarmestervej 3-5
DK-6710 Esbjerg V
www.groupvh.com

