aviator.eu

SERVICE THAT MOVES YOU
Aviator is a supplier of Aviation Services, taking care of passengers and equipment at 17 airports from
Helsinki to Manchester. Aviator was founded in December 2010.

Aviator Danmark søger en
Materielmeknikerlærling til vores travle
værksted i Københavns Lufthavn
Aviator Danmark søger en materielmekanikerlærling
(2-årig uddannelse) til vores travle værksted i Københavns
lufthavn med opstart snarest muligt.
Aviators værksted står for reparationer og vedligeholdelse
af vores køretøjer, bl.a.: traktorer, loadere, selvkørende
bagagebånd, person- og varebiler m.m.
Herudover varetager værkstedet også servicering for
eksterne kunder.
En del af disse opgaver løses uden for værkstedet hvilket
betyder, at medarbejderen har en bred kontaktflade.
Kvalifikationer:
- Det forudsætter at du har gennemgået TEC’s 10
ugers grundforløb samt har kørekort til personbil.
- Stort kørekort er en fordel, men ikke et krav.
- Som person skal du være grundig, detaljeorienteret og målrettet. Vi lægger også vægt på at
du er initiativrig, handlekraftig og samtidig har
overblikket, til selv at turde tage fat der hvor der
er behov.
Dine opgaver:
- Vedligeholdelse og klargøring til syn, service,
reparationer og opsyn af hele firmaets
lufthavnsgrej. Grejparken består af personbiler,
lastvogne, traktorer, fly-traktorer, trapper,
transportbånd, samt andre specialkøretøjer,

-

Varetage praktiske opgaver, som kan ligge
udenfor det normale arbejdsområde.
Tage proaktiv del i at værkstedet opfylder de mål
og krav der til vedligeholdelse af grej.

Vi tilbyder:
- en spændende og lærerig uddannelse, som giver
dig muligheden for at videreuddanne dig til
entreprenørmekaniker (4-årig uddannelse).
- en alsidig hverdag med gode kollegaer og masser
af nye udfoldninger i Aviator og lufthavnens
rammer.
- Lokalaftale med Dansk Metal
Lærlinge stillingen suppleres med skoleperiode på Aars
Erhvervsskoler.
Der er tale om en fuldtidslæreplads med arbejdstid
mandag-fredag mellem kl.7.30 - 16.00,
fredag mellem kl.07.30 – 13.00.
Har du spørgsmål til ovennævnte kan du kontakte
GSE Manager Tommy Larsen på telefon: 27 88 42 10 eller
HR Manager Rikke Krebs på telefon: 26183613.
Send din ansøgning og CV via:

https://app.jobmatchprofile.com/7axdwf

Eller på mail til personale.cph@aviator.eu

- - - Safety is our no.1 priority - - - Quality is the standard - - -

