Terndrup Taxa & Turistbusser søger mekaniker
Vi har rigtig travlt og søger derfor en mekaniker til at varetage forskellige opgaver. Du kommer til at veksle
mellem Service – Reparation og fejlsøgning på vores vognpark, samt forefaldende arbejde.
Arbejdssted vil være på vores værksted i Terndrup.
Der lægges vægt på, at du kan arbejde selvstændigt, samt have mange bolde i luften og holde fokus på
opgaven.
Om jobbet:
Du vil blandt andet komme til at arbejde med følgende:
- Udføre service/reparationer
- Fejlfinding – diagnosetestning
- Reparation af småskader
- Tage del i den øvrige daglige drift på værkstedet
Vi tilbyder:
Et spændende job med afvekslende opgaver, hvor der er plads til personlig udvikling
Et uformelt og professionelt miljø hvor samarbejde er højt prioriteret sammen med de øvrige 4 kollegaer du
kommer til at arbejde sammen med.
Gode ansættelsesvilkår
Vi forventer af dig:
Du har erfaring og interesse for blandt andet fejlfinding – diagnosetestning, du er fleksibel, har lyst til at
tage fat og er engageret i dit arbejde. Du kan samarbejde med det øvrige mekaniker team.
At du kan starte hurtigst mulig.
Ansøgning:
Kan du se dig selv i ovenstående, så send en ansøgning vedhæftet dit CV til ansøgning job@terndruptaxa.dk
Ansættelse hurtigst muligt.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lars Bengtsen på tlf. 52146920.

Terndrup Taxa & Turistbusser A/S er et af Nordjyllands største transportselskaber. Der beskæftiges i dag ca.
170 medarbejdere og man har ca. 150 enheder på hjul. Hovedkontoret er beliggende i Terndrup i Østhimmerland og der er afdelinger i Viborg og Frederikshavn.
Terndrup Taxa & Turistbusser A/S yder alle former for persontransport og har en erklæret mission om at udføre god og sikker persontransport, give kunden en positiv oplevelse udover det forventede. Sikre en stabil
arbejdsplads hvor den enkelte medarbejder og arbejdsmiljø er i centrum.

