
 

Hydraulikmekaniker/reparatør 

KLC A/S Kolding 

Indrykket 24. august 2021 

Vi har travlt og udvider derfor vores hydraulik-team. 

Jobbet: 

Vi søger hurEgst muligt en kranreparatør, entreprenør- og landbrugsmekaniker El reparaEon af kraner, 
hejselad, mekanisk montage, hydraulik og pneumaEk. Det er et krav, at du er vant El at arbejde med el, da 
fejlfinding er en stor del af arbejdet. Hvis du ikke er udlært, er det et krav, at du har erfaring med branchen. 

Som reparatør forventer vi, at du arbejder selvstændigt og hvis du har erfaring med brug af tester, vil det 
være en fordel. 

Du er ansvarsbevidst, fleksibel og sikrer gode løsninger i en hverdag, hvor du og teamet har ansvar for at vi 
afleverer serviceopgaver El aPalt Ed. 

Vi Elbyder: 

Vi Elbyder et udfordrende og alsidigt job i en virksomhed, hvor gode medarbejderforhold, sikkerhed, og 
teamwork vægtes højt. Du bliver en del af en professionel og kompetent hydraulikafdeling, hvor du får rig 
mulighed for indflydelse på egen udvikling. 

Du får mulighed for at deltage i nødvendige kurser og uddannelse. 

Vi lægger vægt på kvalitet og på at levere løsninger, der matcher vore kunders behov opEmalt. Vi kan 
Elbyde ordnede forhold i et moderne værksted, samt gode kollegaer og en afslappet omgangstone. DerEl 
kommer sundhedsforsikring og madordning. Læs mere om KLC A/S på www.klc.dk og følg os på Facebook. 

Løn ePer kvalifikaEoner. 

Tiltrædelse snarest. 

Kontakt Bo Lauritzen på 2241 9888 eller mail bl@klc.dk, hvis du har spørgsmål El sEllingen. 

Ansøgningen sendes El ovenstående. 

 

KLC blev etableret den 1. august 1983 og har dermed over 30 års erfaring i salg og servicering af 
lastvognsmateriel. Igennem de senere år har KLC udviklet sig fra at være et tradiAonelt autohus med fokus 
på salg og servicering af lastvogne Al at være en totalleverandør, der Albyder transportbranchen en 
særdeles bred viFe af materiel og serviceydelser. KLC beskæFiger i dag ca. 35 medarbejdere. Vi lægger vægt 
på kvalitet og på at levere løsninger, der matcher vore kunders behov opAmalt. Det gælder, uanset om du 
skal bruge en trækkeropbygning, en kran, et hejs, en trailer – eller en totalløsning, hvor flere elementer 
indgår. 

http://www.klc.dk/
mailto:bl@klc.dk



