Kjell Olsen Maskinforretning AS ble etablert i 1973. Vi er en handels- og servicebedrift med
kontor i Oslo, og har kunder over hele landet. Vi importerer, selger og har service på
maskiner for platebearbeiding. I 2017 var omsetningen ca. 17 millioner. Vår serviceavdeling
er i vekst, derfor søker vi etter

Reisende automasjons- og servicetekniker
Har du lyst til å se Norge?
Vi tilbyr en stilling med utstrakt reisevirksomhet, ca. 120 hotellovernattinger i året.
Mesteparten av oppdragene er i Sør-Norge, men også i hele Nord-Norge. Reise foregår stort
sett utenfor normalarbeidstid, samt etter avtale på søndager.
Oppgaver og ansvar:
Du vil få ansvar for service, installasjon og reparasjoner hos våre kunder. Kundene er
hovedsakelig blikkenslager- og isolatørbedrifter. Du må kunne utføre planlagte serviceoppdrag på en strukturert måte, men samtidig være fleksibel til å endre planer på kort varsel.
Ditt utreisepunkt for jobben er hjemmet, og du må kunne stille et enkelt hjemmekontor.
Kandidater bosatt inntil to timer kjøring fra Gardermoen oppfordres til å søke.
Du:
- har god innsikt i og forståelse av CNC- og PLS-styringer, og kan litt om programmering av
disse. Du har ingen problem med feilsøking etter elektroskjema.
- har innsikt i, og gjerne erfaring med, verktøymaskiner. Du liker å utføre mekanisk arbeid.
- har fagbrev som automasjonsmekaniker, industrimekaniker, serviceelektroniker eller annet
relevant fagområdet.
- har grunnleggende kjennskap til hydraulikk og pneumatikk.
- har som et minimum grunnleggende ferdigheter i Office-pakken og internett.
- er trygg nok i engelsk til å gjennomføre telefonsamtaler med utenlandske
samarbeidspartnere. Behersker du muntlig tysk er det en fordel.
Vi:
- tilbyr konkurransedyktig lønn.
- har gode reise- og pensjonsforsikringer.
- stiller servicebil, bærbar pc, lesebrett og mobil til rådighet.
- tilbyr opplæring hos våre i hovedsak tyske leverandører.
Tiltredelse 1.1.2019, eller gjerne så fort som mulig.
Send din søknad med CV per e-post innen 19. september 2018.
Søknaden sendes til daglig leder Arne Olsen. Epost arne@olsenmaskin.no
Ved spørsmål om stillingen ring gjerne Arne, mobil 45 00 77 90 (Selgere og/eller
rekruterings- og bemanningsbedrifter bes ikke å ta kontakt).
Vårt organisasjonsnummer er NO 925 351 032 MVA

www.olsenmaskin.no

