
 - a strong solution for the environment

Medarbejder til after-sales service afdeling
indenfor recycling maskiner

Vi har travlt hos ReTec Miljø og søger derfor en erfaren me-
darbejder til at indgå i vores after-sales service team.

Dansk ekspertise i et internationalt netværk
Vi er en mindre virksomhed, der udvikler, producerer og 
sælger maskiner til affaldsbehandling, genvinding og bio-
masse-industrien. Vi arbejder fra vores hovedsæde i Had-
erslev, men vi drager nytte af et bredt internationalt netværk 
og er forhandler af flere udenlandske mærkevarer.

Spændende job med alsidighed
Du vil komme til at indgå i vores serviceteam på 5 personer 
hvor de primære arbejdsopgaver udføres fra kontor eller 
lager. Opgaverne er meget alsidige og der vil være stor 
sparring med kollegaer og udenlandske leverandører.

Jobbet består primært af følgende opgaver:
• Kunde- & leverandør kontakt
• Ekspedition og salg af reserve- & sliddele
• Lagerstyring og indkøb
• Koordinering af reparations- & serviceopgaver

Vi forventer en medarbejder, der:
• Arbejder selvstændig og systematisk med høj 
   arbejdsmoral
• Har ordenssans, arbejder struktureret og er resultat-
   orienteret
• Løser opgaverne på bedste vis med højt kundefokus og 
   ud fra aftalte deadlines
• Har erfaring og gerne er uddannet inden for området, 
   f.eks. udlært reservedelsekspedient indenfor landbrugs- 
   eller entreprenørmaskiner

• Har teknisk forståelse og interesse
• Har erfaring med lagerstyring
• Trives med afvekslende opgaver i et ofte travlt miljø
• Besidder gode IT kundskaber og har erfaring med ERP/
   lager systemer
• Kan tale/læse engelsk og meget gerne tysk
• Minimum har kørekort til personbil

Vi tilbyder
• Alsidigt job med mulighed for selv at sætte sit præg på 
   stillingen
• Gode udviklings- & karrieremuligheder
•Løn i overensstemmelse med dine kvalifikationer
• Pensionsordning
• Sundhedsforsikring
• Kursus og efteruddannelse efter behov
 
Lyder det interessant?
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at 
kontakte Kommerciel Direktør, Thomas Jessen på 
tlf. +45 3034 9661. Du kan læse mere om os retec.dk.

Send din ansøgning og CV til rekruttering@haderslev.dk 
Vi ønsker jobbet besat snarest muligt og holder samtaler 
løbende, indtil vi har fundet den rette.

MRK: Retec.

Vi ser frem til at høre fra dig.

ReTec Miljø ApS
Fjordagervej 38
DK - 6100 Haderslev
www.retec.dk  

ReTec Automation ApS
Fjordagervej 38
DK - 6100 Haderslev
www.retec-automation.dk 

ReTec Miljö AB
Kolonivägen 63
SE - 371 54 Karlskrona
www.retecmiljo.se 

ReTec Recyclingtechnik GmbH
Kiefernstraße 18
DE - 32257 Bünde
www.retec-recycling.de


