Værkfører til transportvirksomhed i vækst
Vi søger en værkfører til vores afdeling i Vejle, men med ansvaret for vognparken
i hele Danmark. Universal Transport har afdelinger i Vejle og Køge, men vognparken er fordelt over hele landet.
Håndtering af skader og forsikringssager er også en del af jobbet.
Vi kan tilbyde dig et udfordrende og aktivt job med stort ansvar for afdelingens
daglige drift, og hvor ikke to dage er ens. Du vil fungere som et aktivt bindeled
mellem vores kørselsafdelinger i Vejle og Køge, chauffører og værksteder og du
får således stor berøringsflade.

Universal-gruppen består
af flere selskaber, der beskæftiger sig med transport, flytning, opbevaring
og ejendomsadministration.

Dit kommende ansvarsområde vil have stor fokus på driften og dækker således:
•
•
•
•
•
•

Håndtering af værkstedsopgaver, herunder service og reparationer
Vagttelefon ved nedbrud udenfor almindelig åbningstid
Fordeling af arbejdsopgaverne mellem egne servicefolk / mekanikere
Overblik over den daglige drift og ansvarlig for en effektiv arbejdsgang med så få nedbrud som muligt
Godkendelse af leverandørfakturaer
Kendskab til gældende lovgivning indenfor vogntransport

Vi forventer:
•
•
•
•

At du er værkfører, servicechef, faglært mekaniker eller lignende
At du forstår at motivere andre gennem dit engagement og er klar
til at gå forrest og har forståelse for forskelligheder
At du arbejder struktureret og kan holde styr på den daglige planlægning i afdelingen
At du har kørekort til minimum kategori C / CE

Send din ansøgning hurtigst muligt til job@universaltransport.dk.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Virksomheden blev etableret i 1991 som Universal
Transport & Flytteforretning.
Universal-gruppen beskæftiger sig med alle former
for transport, flytning og
opbevaring for såvel private virksomheder som offentlige institutioner. Derudover ejer gruppen en
række ejendomme med lejemål for både virksomheder og private.
Vognparken består af ca.
100 køretøjer, og lagerkapaciteten udgør mere end
20.000 kvadratmeter.
Universal-gruppen vil opleves troværdig, og derfor er
virksomhedens kerneværdier:
• Fleksibilitet
• Engagement
• Rummelighed
• Købmandskab
Læs mere om os på
www.universaltransport.dk

