Frisk på et afvekslende job indenfor rengøring og planlægning

Er du klar til nye udfordringer?
Vi tilbyder en stilling til dig der kan lide en rask og afvekslende hverdag, fordelt med fysiske opgaver i
”marken” samt kontortid når opgaver skal planlægges og eksisterende som nye kunder skal kontaktes.
Hos SKADEteknik brænder vi for at gøre en positiv forskel i vores kunders hverdag i den almene boligsektor,
det private boligudlejningsmarked, for bygherrer, håndværkere og private.
Medarbejder med god struktur og overblik
Vi søger en dygtig medarbejder, der kan deltage i, samt bidrage til løsning af mangfoldige opgaver indenfor
vores branche. SKADEteknik varetager mange typer af opgaver indenfor både skadeservice og rengøring.
Opgaverne kræver du er i god fysisk form, er fleksibel, kan arbejde målrettet, men især har øje for
kvaliteten på det stykke arbejde der afleveres til kunden.
Ikke to dage er ens – og kundernes forventninger er store
SKADEteknik tilbyder en stilling hvor du fra dag et, får ansvar for en række opgaver i vores
rengøringsafdeling. Antal og omfang af opgaver kan svinge, men fælles for opgaverne er, at der er en
deadline for hvornår de skal være færdige. Så din fornemmeste opgave bliver at aflevere til tiden og at alt
er udført som ønsket af kunden, uden klager. Du får ansvar for planlægning, opfølgning og kvalitetskontrol,
tilbud og ikke mindst, sammen med øvrige medarbejdere, udførelsen af de fysiske opgaver, særligt når
deadline er op over.
Opgaverne består af:
•
•
•
•
•
•

Modtagelse, oprettelse og planlægning af opgaver og bemanding hertil
Kvalitetskontrol og kommunikation med kunder/samarbejdspartnere omkring deres opgaver
Udarbejdelse af tilbud på indkomne rengøringsopgaver
Opsøgende arbejde inkl. pleje af eksisterende kunder
Fysisk deltagelse i løsning af opgaver, både rengøring og skadeservice
Ledelsesansvar overfor pt. 1-2 medarbejdere

Kvalitetsbevist og stabil er vigtige egenskaber
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men en bred erfaring der matcher ovenstående vil
være en fordel. Som person er du stabil og imødekommende, og du finder det naturligt at give et ekstra
nap, når det er nødvendigt. Du er god til at tale med mennesker. God i skriftlig formulering og ikke bange
for computer og telefon.
Du får stillet firmabil til rådighed, da arbejdsopgaverne ligger spredt i Nordjylland. Vi tilbyder en stilling på
minimum 30,5 timer pr. uge indenfor almindelig arbejdstid 7.00-15.00. Løn efter kvalifikation.
Er ovenstående noget for dig, så send din ansøgning til bo@skadeteknik.dk – mrk. ”jobansøgning”. Vil du
vide mere om stillingen eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Bo J. Mortensen på tlf.
21972497.
Stillingen er til ansættelse primo januar. Ansøgningsfrist er d. 22. december 2018. Samtaler afholdes
løbende.

