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Medarbejder til montage og service
Hos Liftra søger vi en ny dygtig kollega til udvikling og fremstilling af maskiner og udstyr til håndtering af
vindmøllekomponenter.
Liftra udvikler og leverer løfte- og transportudstyr til vindmølleindustrien. Vi sætter nye standarder i branchen
og har mange banebrydende projekter i gang.
Hvis du er i stand til at samarbejde, rejse og arbejde selvstændigt samt navigere sikkert gennem travlhed og
tekniske udfordringer, er det dig vi leder efter.

Hos Liftra får du brug for:
God viden om og erfaring med montage af maskiner og mekaniske konstruktioner
Gerne grundlæggende viden om og erfaring med el og hydraulik.
Et godt niveau i engelsk tale og skrift.

Dine opgaver i Liftra vil indeholde:
Montage og test af Liftras produkter, hele vejen frem til aflevering hos kunden.
Kommunikation med kunder og leverandører, typisk på engelsk.
Rejseaktiviteter i forbindelse med service af vindmøller.
Du er formentlig uddannet smed, mekaniker eller maskinarbejder og har erfaring med tilsvarende arbejdsopgaver – gerne fra vindindustrien. Hvis du tilmed har truckcertifikat og/eller andre relevante certifikater fra
arbejde i vindindustrien, har du en ekstra fordel.
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Søren Bonde Johansen på tlf. 7879 3444.
Ønsker du at søge stillingen, skal du sende din ansøgning og CV til sbj@liftra.dk.

Om Liftra
Liftra udvikler og producerer transport-, løfte- og installationsudstyr til vindmøller. Blandt vores kunder er
mange af de kendte nationale såvel som globale vindmølleproducenter. Liftra er et ingeniørfirma grundlagt i år
2003, og vi har været i kontinuerlig vækst lige siden. I 2013 modtog vi Ingeniørens Produktpris for vores SelfHoisting Crane, og i 2016 blev vi kåret som årets entreprenørvirksomhed i Nordjylland.
Vores hovedkontor ligger i Aalborg, hvor du vil finde plads sammen med omtrent 40 kollegaer, som ser frem til
at samarbejde med dig. Derudover har vi kontorer og produktionsfaciliteter i både USA, Kina, Spanien og Polen.
Vi er i alt godt 110 ansatte.
Hvis du er interesseret i andre stillinger hos Liftra, kan du følge med på vores karriereside.
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