STILLINGSOPSLAG

Servicetekniker til IoT – Teknologisk Infrastruktur
VIL DU MED PÅ HOLDET , SOM TÆNDER PÅ I OT, AV OG IT? Vi er kommet rigtig godt fra start, og oplever en
stigende interesse og efterspørgsel på vores produkter og ydelser. Vi mangler derfor lige præcis dig i vores dygtige
team af serviceteknikere. Vores overordnede strategi er at skabe en fælles platform for elektronisk udstyr, så kunden
kun har én leverandør. Kunden skal have en økonomisk og optimal løsning med tidssvarende produkter. Det skaber en
høj grad af sikkerhed og stabilitet for vores kunder. Vi er en værdibaseret virksomhed, og derfor er det vigtigt for os at
du kan leve op til vores kerneværdier:

Engagement - Skabes af glade medarbejdere som giver tilfredse kunder.
Kvalitet - Som med tiden skaber langsigtede og gode relationer.
Humor & fællesskab - Vi holder fokus på den gode historie og tænker holdånd.
Frihed under ansvar - Vi har tillid til den enkelte og her findes kun løsninger.
HVAD ER I OT? Internet of Things betyder enheder der kan kommunikere i intelligente netværk. KK Partner hjælper
virksomheder med deres infrastruktur og skaber muligheder for smarte processer og indsamling af data.

HVAD LEDER VI SÅ EFTER ? Vi søger dig der kunne være uddannet elektriker eller lignende. En fordel vil være hvis
du har erfaring med IoT og AV. Du er positiv af natur og har gode samarbejdsevner. Du er fleksibel og du trives med en
varieret hverdag. Vi søger dig, der kan være med til at bidrage til KK Partners udvikling og kultur, hvor kunder, kvalitet
og service er i højsædet.

VI TILBYDER en spændende selvstændig stilling i et fleksibelt og godt arbejdsmiljø. Du vil få en varieret hverdag og
komme til at arbejde indenfor et område, med stort udviklingspotentiale. Du vil være med til at videreudvikle
forretningsområdet og hele tiden sikre at KK Partner er tidssvarende med teknologierne. Dine opgaver vil bestå både
af nye installationer og udvidelser af bestående anlæg ude hos vores kunder.

ANSØGNING Kan du se dig selv i dette job og er du klar på en spændende teknologisk vækstrejse, så tøv ikke med at
sende din ansøgning til HR@kkpartner.dk Vi glæder os til at høre fra dig.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, så kontakt venligst Jan Welling på tlf. 40 31 62 11
Du kan også læse mere på www.kkpartner.dk
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