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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 to nye mekanikere
til vores travle værksted i Køben
•
Vil du være med til at sikre kvaliteten på Aviator
Danmarks værksted? Vi søger nemlig to nye mekanikere til
tiltrædelse hurtigst muligt.
havns lufthavn.•
Aviator Danmark er en spændende virksomhed i
Københavns lufthavn, der står for håndteringen af
passagerer og bagage. På Aviators værksted er det dygtige
hold, bestående af mekanikere og to smede, ansvarlig for
alle reparationer og vedligeholdelse af vores køretøjer,
bl.a.: terminal- og pushback traktorer, loadere, lastbiler
selvkørende bagagebånd, person- og varebiler m.m.
Jobindhold:
Som mekaniker på vores værksted vil du indgå som en
vigtig del af det eksisterende team på 8 medarbejdere.
Du vil sammen med dine kolleger være ansvarlig for:
•
•
•

Reparation og vedligeholdelse af dolly- og
bagagevogne.
Vedligeholdelse, klargøring til syn, service og
opsyn af hele firmaet lufthavnsgrej.
Servicering for eksterne kunder.

Der er tale om et fuldtidsjob med arbejdstid mandag-fredag

mellem 7.30 - 16.00, med fri hver 2. fredag og tilkaldevagt
ca. hver 6. weekend.
Vi lægger vægt på at du
• Er uddannet lastvogns/automekaniker eller
entreprenør-, landbrugstekniker/mekaniker

•

Har erfaring med pladearbejde, svejsning og
fejlfinding på elektroniske og hydrauliske
systemer.
Har god erfaring og trives med selvstændigt
arbejde.
Har sans for at arbejde omhyggeligt og detaljeret.

Derudover er det en fordel hvis du har ADR-bevis,
stort kørekort og truckcertifikat, men det er ikke et
krav.
Vi tilbyder
• Et spændende job med udfordringer og alsidige
opgaver.
• En bred kontaktflade da en del af opgaverne løses
uden for værkstedet.
• En uformel omgangstone med gode kollegaer.
• Gode pensionsvilkår og helbredsforsikring
• Personaleforening
• Ansættelse under Industriens overenskomst og
Dansk Metal
Lyder dette som en spændende mulighed for dig? Eller
har du spørgsmål til stillingen?
Så ring eller skriv til GSE Manager, Tommy Larsen på
tlf 27884210 eller HR Manager, Rikke Krebs på tlf
26183613. Du er også velkommen til at sende din
ansøgning til

https://app.jobmatchprofile.com/2ace4y

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

