Kørende servicetekniker i KBH og Midtjylland.
Vi har travlt og mangler kørende servicetekniker, bosiddende i Storkøbenhavn samt
Midtjylland.
Neisa tilbyder et spændende og udfordrende job i en kompetent, veldrevet og serviceminded virksomhed. Med mere end 30 års virke indenfor IT-service & support i
Danmark, er vi en anerkendt spiller på markedet, og vi har succes med det vi gør.
Dine kvalifikationer
• Du har gerne erfaring med fejlfinding på og reparation af bærbare Pc’er. TV,
kopimaskiner og printere, samt udpræget sans for mekanik.
• Det er en fordel, hvis du har erfaring som IT-hardware tekniker med relevant
uddannelse. Gerne med kendskab til fejlfinding på og reparation af produkter fra
nogle af vores samarbejdspartnere HP, Lenovo, Lexmark og Samsung print.
Om dig
• Du trives med at arbejde i et travlt miljø og er fleksibel i forhold til arbejdstider
• Du er indstillet på en hverdag, hvor planerne kan ændres fra time til time
• Du er glad for direkte kundekontakt
• Du ser muligheder frem for forhindringer
• Du har et godt humør og trives i et miljø hvor omgangstonen er fri og uformel
• Du er i besiddelse af et kørekort og har ren straffeattest
Du bliver en del af en dynamisk virksomhed med et godt kollegialt fællesskab. Vi
tilbyder dig en løn, der matcher dine kvalifikationer, og du vil få stillet en gulpladebil
til rådighed. Det kan være en mulighed at deltage i en vagtordning med mulighed for
ekstra indtjening.
Om Neisa
Vores organisation er værdidrevet og har en meget stærk servicekultur. Vores
kerneværdier er Ansvarlighed, Handlekraft, Respekt og Ærlighed. Neisa er en privat
virksomhed og 100 % danskejet.
Din ansøgning
Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt og vil løbende indkalde til samtaler. Har ovenstående vakt din
interesse eller ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Defrim
Asanovski på tlf. 61610331. Ansøgningen sendes til Defrim Asanovski på mail das@neisa.dk. Stillingen
lukkes når den rette kandidat er fundet. Vi glæder os til at høre fra dig.

