
Vil du flytte noget? 
                            Det vil vi også. 

Hjælp os med at gøre det.     

BU Power Systems Denmark ApS
Bygmestervej 7B    5750 Ringe
T +45 65 560 560
info@bu-perkins.dk    www.bu-perkins.dk

BU Power Systems Denmark er eksklusiv distributør af Perkins i Danmark, Grønland og på Færøerne. Vi er en del af tyske BU 
Power Group, der tilbyder skræddersyede motorløsninger til bl.a. industri, konstruktion og landbrug samt er ansvarlig for salg 
af og eftersalgsservice til Perkins diesel- og gasmotorer i Danmark, Tyskland, Italien, Polen og de baltiske lande.

BU Power Systems Denmark søger dygtig

Dieseltekniker / mekaniker intern og ekstern
Vil du arbejde specialiseret med motorer i en stilling, der kombinerer den nyeste teknik med elektronisk fejlfinding? Og vil du 
have en hverdag i en virksomhed, hvor din udvikling ikke går i tomgang? Så er dine nye kolleger klar til at byde dig velkommen 
på vores toptunede værksted i Ringe.
BU Power Systems Denmark er et firma under tyske BU Power Group, som er verdens største private Perkins-distributør og 
specialister inden for Perkins dieselmotorer – og ansvarlig for det danske marked. Derfor er vi vores professionelle kunders 
faglige ekspert, når det kommer til teknisk vejledning og reparation. BU Power Systems Denmark søger dygtig Dieseltekniker, 
der på vort værksted i Ringe, eller on location rundt i Danmark og Nordtyskland, kan yde vore mange professionelle kunder 
teknisk vejledning og kan arbejde selvstændigt med at reparere Perkins diesel motorer. 

Dine opgaver:  Selvstændig vedligeholdelse, fejlfinding, reparation af mobile og stationære dieselmotorer.
  Deltage løbende på vore professionelle kurser på vort træningscenter i Tyskland. 
  Kunderådgivning i henhold til de tekniske opgaver.

Din profil:  Du er uddannet og har erhvervserfaring som enten personbils, lastvogns, landbrugs- eller  
  entreprenørmaskine mekaniker.
  Erfaring og viden om nyeste teknologi indenfor dieselmotorer, elektronik og IT værktøjer.
  Engelsk almindelige kundskaber i tale og på skrift samt kendskab til teknisk.
  Høj fleksibilitet, samt villig til jævnligt udekørende arbejde i Danmark og Nordtyskland.
  Sikker og venlig udstråling overfor vore kunder.

Vi tilbyder:  Et varieret, interessant job i en international virksomhed. 
  Tiltrædelse snarest muligt.
  Et åbent og moderne arbejdsmiljø.
  En omfattende træning og videreuddannelse på internt træningscenter i Tyskland. 

Skriv et par ord om dig selv, og send med dit CV som besked til henning.larsen@bu-perkins.dk
Se vor hjemmeside for yderligere information: www.bu-perkins.dk
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