Sikingstekniker til
jernbanesikringsanlæg

Brænder du for et afvekslende og udfordrende arbejde i et til tider travlt miljø? Har du sans for
kvalitet, og forstår du vigtigheden af godt samarbejde?
Aarsleff Rail A/S er i en positiv udvikling og søger derfor en faglært sikringsmontør/sikringstekniker til vedligeholdelse, fejlretning og entrepriseopgaver på jernbanesikringsanlæg i hele
Danmark.
Aarsleff Rail A/S er en del af Aarsleff-koncernen, og som den største danske aktør på jernbaneområdet har vi kompetencerne til at gennemføre en bred vifte af banearbejder både i
egenproduktion og i samarbejde med andre internationale specialister inden for baneanlæg.
Jobbet
Du bliver en del af et dynamisk og engageret team af medarbejdere i en beslutningsdygtig
organisation. Du vil komme til at arbejde tæt sammen med andre faggrupper samt andre afdelinger i koncernen. Det er derfor vigtigt, at du har vilje og evner til at samarbejde med andre.
Du skal være fleksibel med hensyn til arbejdstid og -sted og være indstillet på, at nat-, weekend- og helligdagsarbejde samt vagttjeneste ofte kan forekomme.
Vi forventer, at du
• er uddannet sikringstekniker/sikringsmontør med erfaring inden for banearbejde
• har SR2-sikring
• har en god teknisk forståelse, både mekanisk og elektrisk
• er velfunderet inden for dit fagområde
• bidrager til et godt samarbejde og har lyst til at indgå i forskellige teams
på tværs af faggrupper
• er kvalitets- og ansvarsbevidst i dit arbejde og udviser stort engagement
• har gyldigt kørekort.
Vi tilbyder dig
• et spændende job med masser af udfordringer i en dynamisk og udviklingsorienteret
virksomhed
• dedikerede og dygtige kolleger, som stiller høje krav til dig og din indsats
• gode muligheder for personlig og faglig udvikling
• ansættelse i henhold til el-overenskomsten og lokalaftale
• firmabil, PC, firmatelefon og sundhedsordning.
Interesseret?
Du er velkommen til at kontakte sektionsleder Henrik Andersen på +45 3053 7231 for at
få yderligere oplysninger.
Send venligst din ansøgning, kursusbeviser og CV mærket ”Sikingstekniker” i emnefeltet til
Henrik Andersen på hean@aarsleffrail.com
Vi behandler ansøgningerne løbende, men skal have din ansøgning senest
mandag den 24. juli 2017.
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