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Erfaren turbomontør med stort servicegen søges 
 
I VMS Group har vi en vision om at være kundernes foretrukne leverandør af overlegne, maritime 
løsninger. Baseret på kerneværdier som ekspertise, fleksibilitet og troværdighed er VMS Group inde 
i en rivende udvikling på det globale marked. Vi søger derfor en dygtig turbomontør med en høj 
faglig viden og med flair for at yde den optimale service over for vores kunder såvel rundt om i 
verden som i vores værksted. 
 
Dine arbejdsopgaver:  
VMS Group servicerer stort set alle typer af turboladere og søger derfor en ildsjæl med høj faglig 
viden inden for området og en passion for at arbejde med skibsmotorer og turboladere. 
Arbejdsopgaverne er alsidige, da der hjælpes til i andre afdelinger, når arbejdspresset opstår andre 
steder i serviceafdelingen. Arbejdsstedet vil som udgangspunkt være vores værksted i 
Frederikshavn, hvorfra du også vil blive sendt på rejsejobs rundt om i verden.  
 
Vi forestiller os, at du: 

• er vant til at rejse som montør (gerne i den maritime branche). 

• behersker engelsk i skrift og tale 

• har erfaring med IT på brugerniveau. 

• trives med ansvar, elsker at gå forrest og kan lide at tage beslutninger. 

• har overblik, så du i tide sørger for, at de nødvendige reservedele bliver bestilt. 

• kan tage fat, er vant til lange arbejdsdage og trives med rejsearbejde. 

• har lyst til at lære og sætte dig ind i nye problemstillinger. 
 
Din uddannelse er ikke afgørende. Det vigtigste er, at du har den rette indstilling til jobbet, og at du 
besidder de rette kvalifikationer.  
 
Vi tilbyder:  
Vi tilbyder et afvekslende og selvstændigt job, som du selv kan være med til at udvikle. Du vil møde 
motiverede og kompetente kolleger, som du kan sparre med, lige som du altid kan regne med 
support fra din leder. Lønnen fastsættes i forhold til dine kvalifikationer.  
 
Ansøgningsfrist og tiltrædelse: 
Vi indkalder løbende til interviews, så du bedes fremsende din ansøgning snarest muligt og senest 
den 28. februar via dette link. Stillingen ønskes besat snarest muligt, men vi har tid til at vente på 
den rette medarbejder.  
 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Project Manager Kim Kokholm, 
tlf. 6023 6981 for flere oplysninger. 

https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?db5c0eef&lang=da-DK

