
RALA Tech ApS i Hadsund søger nye medarbejdere til vores RALA Tech - afdeling. RALA Tech er en virksomhed i rivende

udvikling, hvor vi producere og udvikler højtryksanlæg, kemi og andre produkter til industrirengøring. Her produceres

og udvikles maskinløsninger inden for højtryksrensere, isoleringsmaskiner og rengøringsprodukter. 

Hos RALA Tech vægtes en flad struktur og ærlig kommunikation højt. Her er alle velkommen og vi stræber efter at

skabe en dynamisk arbejdsplads med plads til forskellighed og ansvar ud til den enkelte medarbejder. 

   

Stillingen

Vi søger en person der kan arbejde selvstændigt med frihed under ansvar og kunne vejlede kundernes bedst muligt

efter deres behov. Vi forventer du er positiv og udadvendt i kundekontakten, hvor en problemløsende tilgang er

afgørende. Vi forventer du er mødestabil og har en god omgang gåpåmod og positiv tilgang til nye arbejdsopgaver. 

Du vil indgå i den daglige produktion som omhandler fremstilling og udvikling af nye maskiner, service og reparations

opgaver. Vi er i alt 33 mand fordelt i to afdelinger, hvor du får en grundig oplæring. 

Dine primære opgaver

- Vejlede og rådgive kunder omkring højtryksløsninger

- Samling og produktion af højtryksanlæg 

- Varetage kvalitetskontrol og tests af anlæg 

- Intern udvikling og optimeringer af egen produktion

- Ad Hoc - opgaver

- Samarbejde på tværs af afdeling  

Faglige kvalifikationer

- Har erfaring eller uddannet som mekaniker, industriteknikker eller har kendskab til højtryksanlæg eller f.eks.

landbrugsmaskinmekaniker. 

- Har et truckcertifikat eller villig til at tage det 

- Har erfaring indenfor montage, produktudvikling eller har teknisk flair indenfor højtryk    

- Har gode samarbejdsevner og en problemløsningsorienteret tilgang. 

- Udadvendt og smilende

Hvad tilbyder vi?

- Dynamisk og moderne arbejdsplads med grundig oplæring.

- Personalegoder som frugt- og massageordning mv. 

- Fuldtidsstilling på 37 timer, mulighed for mere hvis dette ønskes. 

- Løn efter kvalifikationer.

- Tiltrædelse hurtigst muligt.

Maskinbygger / Produktionsmedarbejder

CV+ ansøgning til: js@rala-staal.dk

Spørgsmål? +45 51 74 21 61


