Er Du vores nye
Motor mekaniker?
Grundet øget ordretilgang samt positive forventninger til fremtiden,
ønsker DAO Aviation A/S at understøtte sin vækst strategi.
Vi søger derfor en motor mekaniker til snarlig tiltrædelse
til vores facilitet i Roskilde Lufthavn.
Du vil blive en del af en medarbejdergruppe som er teknisk
velfunderet, og som har et højt fagligt engagement i deres arbejde.
DAO Aviation fokuser på General Aviation segmentet,
og har kunder fra hele verden.
Kerneforretningen i motor forretningsdelen er Honeywell TPE331,
men vi forventer at udvikle forretningen så flere typer af motorer
vil indgå i fremtiden.
Som Motor mekaniker vil du have projektansvaret for
reparation/vedligeholdet ”from start to end”.
Du skal derfor trives med ansvaret for, at leverer til den aftalte tid,
og med den rigtige kvalitet.
Ønsker og krav til stillingen
-Mekanisk uddannelse, ex. flymekaniker, mekaniker, værktøjsmager
-Erfaring med turbo prop motorer er en fordel, men ikke en nødvendighed.
-Løsningsorienteret indstilling og tilgang til arbejdsopgaverne
-Gode tekniske færdigheder og ønsker om at udvikle disse
-Gode engelske kundskaber, både skriftlig og verbalt
-Gode IT-kundskaber
-Deltage i AOG beredskabet
-Kendskab til EASA Part-145
Den vigtigste forudsætning for at opnå succes i stillingen er
en stor interesse for at arbejde med motorer.
Der vil være en betydelig uddannelse og træning indsats, som er en
forudsætningen for at kunne arbejde selvstændigt.
Som person
- Detalje-orienteret og struktureret
- Håndtere og bevare overblikket i travle perioder
- Fleksible, arbejdsom og pålidelig
- God teamplayer
Vi tilbyder
-Attraktiv lønpakke og personalegoder
-Fleksible arbejdstider
-Udfordrende og dynamisk hverdag
-Arbejdsplads med fokus på arbejdsglæde og arbejdsmiljø.
Som en del af din ansættelse skal du kunne sikkerhedsgodkendes
af Politiet.
Er DU interesseret i denne spændende stilling?
Send en ansøgning samt CV til Produktion Direktør
Thomas Bruun Pedersen +45 53869331, tbp@dao.dk
Der indkaldes løbende til samtale indtil rette kandidat er fundet,
så tøv ikke med at sende din ansøgning.

