Ledig stilling som
Mekaniker/kundebehandler
Vil du jobbe med noen av Norges sterkeste merkevarer innen
landbruket?

EuroPRO Karmøy Sveis & Landbruk AS søker nå
mekaniker / kundebehandler til vår avdeling på Karmøy.
EuroPRO sortimentet består av MOI gjødselutstyr, Keenan
fullfôrvogner og minilastere fra Castloaders. I tillegg har
Karmøy Sveis & Landbruk egne og importerte produkter i
sin portefølje, opparbeidet gjennom 20 år i markedet.
Ved siden av salg, har vi også et tradisjonelt landbruks- og
anleggsverksted for mindre og større jobber.
Arbeidsoppgaver :

•
•
•
•
•
•

Reparasjoner av tradisjonelle landbruks- og anleggsmaskiner og utstyr
Reparasjoner, av EuroPRO sitt sortiment, MOI, Keenan og Castloaders
Kundebehandling ved vår avdeling på Sandve
Service og reparasjonsoppdrag ute hos våre kunder
Bidra med salg av deler og utstyr fra vårt lager på Sandve
Bidra til å styrke EuroPRO Karmøy Sveis & Landbruk sin posisjon i
markedet

Ønskede kvalifikasjoner :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ryddig og ordentlig
Utdannet Landbruks – eller anleggsmekaniker
Erfaring fra landbruket er en fordel
Sveisekunnskap
Villig til å gi "det lille ekstra" for kundene våre, og for bedriften
Strukturert og målbevisst
Løsningsorientert og positiv
En god lagspiller

EuroPRO Karmøy Sveis & Landbruk AS
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Vi tilbyr :
•
•
•
•

Konkurransedyktige betingelser
Tradisjonsrike produkter til en spennende bransje
Nødvendig produktopplæring og opplæring
En allsidig og spennende jobb i et voksende selskap i «EuroPROfamilien»

Søknad med attester sendes på mail til : sms@kslagri.no

Om arbeidsgiveren
Karmøy Sveis og Landbruk er en del av EuroPRO AS
Karmøy Sveis & Landbruk ble etablert av Svein Magne Skjølingstad på Karmøy i
1998.
Gjennom nær kundekontakt både innen service, reparasjoner, delelager, butikk og
salg av egne og importerte produkter, har vi gjennom snart 20 år i markedet
opparbeidet oss en solid produktportefølje til en stadig økende kundemasse. Det har
hele tiden vært vårt mål å være tilstede for kundene også etter at de har gjennomført
en handel med oss
EuroPRO er et hurtigvoksende salgsselskap innen både landbruk,
brannberedskap, industri og maskinentreprenørbransjen.
Søsterselskapet MOI AS er Norges største produsent av gjødselhåndteringsutstyr,
med lange og stolte tradisjoner i det norske landbruket.
Frist for søknad : Søknad med kortfattet CV sendes innen 01.03.2019 til sms@kslagri.no

Kontaktinformasjon:
Svein Magne Skjølingstad,
Daglig Leder EuroPRO Karmøy Sveis & Landbruk AS.
Telefon : +47 52 81 80 60
sms@kslagri.no
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