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Kølemontør, TIP Trailer Services
Kølemontør søges til vores afdeling i Tåstrup

 

TIP Trailer Service er en af Europas førende virksomheder indenfor trailer leasing og service. Vi
udbyder trailer leasing, leje, vedligeholdelse og andre værdiskabende løsninger til transport og
logistik kunder i hele Europa.  Vi er specialiseret i leasing og udlejning af trailere, tankvogne og
andet udstyr.  TIP ejer og administrerer ca. 55.000 enheder, og har dermed en af de største og mest
alsidige flåder i Europa.

 

TIP Trailer Services er i fuld gang med at øge vores aktiviteter i Danmark samt Norden, og søger
derfor en erfaren Kølemontør som vil være tilknyttet vores værksted i Tåstrup.

 

Ansættelse vil finde sted snarest muligt.

Arbejdsopgaver

 

Som Kølemontør skal du kunne arbejde selvstændigt og din dagligdag vil hovedsageligt foregå på
landevejene.
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Arbejdsopgaverne består i:

 

Reparation, service og vedligeholdelse af transportkøleanlæg
Fejlfinding på køleanlæg

 

Din baggrund

 

Det vil være en fordel, hvis du kan opfylde nedenstående punkter, men det er ikke nødvendigvis et
ultimativt krav.

 

Erfaring indenfor service og vedligeholdelse af transportkøleanlæg eller stationær køl
Har som minimum et A certifikat
Du har tidligere erfaring med Thermo King og Carrier køleanlæg
Gerne erfaring som kørende montør
Du kan arbejde selvstændigt, struktureret og effektivt
Du er kvalitetsbevidst
Du taler og læser engelsk på almindeligt forståeligt niveau

Hos TIP Trailer Services sætter vi serviceniveauet højt, og yder en høj indsats for at kunne servicere
vores kunder bedst muligt. Det er derfor vigtigt at du er fleksibelt indstillet, har godt humør og et
stort gå på mod.

 

 

Vi tilbyder

 

En spændende arbejdsplads med fokus på godt arbejdsmiljø og høj sikkerhed.

Du vil få stillet din ”egen” nye 7,5 t lastbil til rådighed, fuldt udstyret som mobilt værksted.

Desuden tilbyder vi pensionsordning og sundhedssikring.

 

 

 



 

Ansøgning og yderligere information

 

Vi indkalder til samtale løbende, så send venligst din ansøgning snarest muligt.

For yderligere information se venligst www.tipeurope.dk
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TIP Trailer Services er en del af HNA Group, og er en af de største udbydere af trailer udstyr,
leasing og service løsninger i Europa. TIP Trailer Services håndterer en flåde på 55.000 enheder, og
er en af de eneste udbydere af et europæisk workshop netværk. TIP Trailer Services beskæftiger
medarbejdere på mere end 136 lokationer og på mere end 72 vedligeholdelsesfaciliteter hele 17
lande.
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