Servicemindede montører
med praktisk håndelag

SARSTEDT ApS er en succesfuld virksomhed, der udvikler og markedsfører Tempus600® transportsystemer til
hospitaler og laboratorier over hele verden. Virksomheden
oplever en kraftig udvikling og stigende efterspørgsel
både i og uden for Danmark. Derfor søger vi snarest nye
medarbejdere til at varetage montageopgaver i ind- og
udland.
Der skal påregnes skiftende arbejdstider og i perioder
overnatninger væk fra hjemmet. CA. 150 REJSEDAGE
OM ÅRET.

Dine primære arbejdsopgaver...

• Montage af transportsystemet Tempus600®
• Selvstændig planlægning og styring af montageopgaver i samarbejde med vores tekniske team
• Montage af udstyr og rør
• Trækning af kabler og rør
• Opmåling og bestilling af materialer i samarbejde med
vores indkøber

Din baggrund...

Det er dig vi leder efter hvis du...

• Er selvkørende og kan lide en afvekslende hverdag
• Er udadvendt og serviceminded
• Er fleksibel og har praktisk håndelag
Det er en fordel, hvis du har bopæl i Midt- eller
Sydjylland.

Vi kan tilbyde dig...

• Et spændende, socialt arbejdsmiljø med en uformel
omgangstone
• Frihed under ansvar
• Løn efter kvalifikationer
• Pension og sundhedsforsikring
• Grundig oplæring

Din ansøgning...

Vi har brug for dig snarest, så send gerne din ansøgning
til info.dk@sarstedt.com hurtigst muligt.
Vi indkalder til samtaler løbende.
For yderligere information kontakt venligst Christian
Lynge Christensen, Technical Manager, tlf. 8686 5762.

• Erfaring med montagearbejde
• Læser og kommunikerer på engelsk, da alle manualer
og generel dokumentation er på engelsk
• Har kørekort

SARSTEDT ApS er en del af SARSTEDT AG & Co. KG, et tysk-baseret holding selskab og en af verdens

førende producenter og leverandører af forbrugsvarer og instrumenter til medicin og videnskab. Under
brandet Tempus600® udvikler og markedsfører SARSTEDT ApS transportsystemer dedikeret til transport
af små kliniske prøver til hospitaler og laboratorier over hele verden.

SARSTEDT ApS, Brogesvej 18, 7441 Bording
Tel. +45 8686 5762, info@tempus600.com, www.tempus600.com

