Laserprogrammør med lyst til tilbudsgivning
Vores tilbudsgiver på laseremner har valgt at søge nye udfordringer. Derfor søger vi med lynets hast en ny kollega.
Du kommer til at indgå i en afdeling med 5 kollegaer, der sidder i vores Salgs- og Orderhåndteringsafdeling.

Arbejdsopgaver
For at kunne varetage den del af jobbet, der leverer laseremner direkte til vores kunder, skal du have interesse i
at kunne regne en pris, afgive et tilbud og derefter oprette ordren i vores IT-system (C5) – vi skal nok sørge for
oplæring. For at kunne regne en pris kræver det, at du kan programmere vores laserskærer, da du på den måde
får en masse oplysninger, som du skal anvende til at kunne bestemme prisen. Det er vigtigt, at du fremtræder
troværdig og tillidsvækkende i en telefon, da der vil være en del telefonkontakt med vores kunder.

Kvalifikationer
•
•
•
•

Erfaring fra lignende stilling eller blot med programmering af en laserskære.
Serviceminded og gode kommunikationsevner.
Kendskab til Bysoft (laserprogrammering) og et økonomisystem (C5) er at foretrække, men ikke et krav.
Har du et fornuftigt niveau i engelsk (både skrift og tale) vil dette også være en fordel.

Du er
•
•
•
•

Troværdig og tillidsvækkende.
Stabil, pålidelig, ærekær og ikke bange for at sige til og fra.
Selvstændig og hurtig til at sætte dig ind i nye opgaver.
Glad, positiv og har lyst til en travl hverdag med mange bolde i luften.

Vi tilbyder
•
•
•
•

Oplæring i de arbejdsopgaver, du ikke på forhånd har kendskab til.
En dynamisk hverdag i en uformel virksomhed.
Et alsidigt job med mange udviklingsmuligheder.
Løn og pension, der modsvarer dine kvalifikationer.

Tiltrædelse
Snarest muligt.

Spørgsmål
Kontakt Adm. direktør Søren Strunge på tel.: 86 28 12 77 el. Teamleder PTA & Laser Jeff Pabst på tel.: 29 27 25 94.
Eventuelt fremmøde bedes aftalt inden.

Sådan søger du
Send din ansøgning på job-DK@jensenmetal.dk, mærket ”Laser - Tilbud”.
Jensen Metal er en high-end leverandør af komponenter og hele anlæg i rustfri stål og aluminium. Fra one-of-a-kind
til mindre serieproduktion, hvor produktudvikling, kost-optimering, kvalitet og finish er i fokus. Jensen Metal har 60
ansatte og råder over 5.800 m2 produktion på to lokationer.
.
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