Stillingsannonce:
Ansvarshavende mekaniker søges
Da vores nuværende værkstedschef har valgt at søge nye udfordringer, søger vi hos
Morsø Taxi & Turisttrafik til vores værksted en mekaniker med lysten og kompetencerne til, at stå i spidsen for vedligehold og reparation af vores vognpark bestående
af busser og personbiler.
Medarbejdende værkstedschef
Vores værksted i Nykøbing består af i alt 2 mekanikere hvor du bliver den ene. Sammen med din kollega på værkstedet, skal i reparere og vedligeholde busserne, samt
sørge for at indkøbe reservedele til reparationer, og have de relevante reservedele på
lager. Du bliver den medarbejder på værkstedet med det overordnede ansvar for, at
alle vores biler og busser bliver repareret, synet og løbende vedligeholdt, så de altid
er klar til at løse vores transportopgaver. Du vil i samarbejde med chaufførerne og
ledelsen komme til at stå for planlægning og koordinering af bussernes værkstedsbesøg. Hverdagen på værkstedet kan til tider være svær at planlægge, og der er altid
en eller flere småting, som chaufførerne ønsker repareret, hvilket betyder at arbejdet
ofte er meget afvekslende.
Blandt mange forskellige opgaver er de mest gængse:
• Reparation af undervogn, styretøj og bremser
• Reparation af motor og gearkasse
• Reparation af elektronisk og pneumatisk udstyr i busserne
• Klargøre biler og busser til syn
• Skift af dæk på både personbiler og busser
• Reparation af mindre skader på rutebusserne

Afløser/weekend
chauffør søges

Du vil få stillet en service/vagtvogn til rådighed, da tilkald uden for normal arbejdstid kan forekomme. Normalt er der ca. 5-10 udkald om året fordelt på 2 mekanikere.
Langt størstedelen af vores bilpark kører i hverdagene, hvorfor tilkald i weekenden
sker yderst sjældent.
Din profil
Vi søger en mekaniker med styr på fejlfinding på både mekanik og elektronik. Du skal
som værkstedschef være i stand til at træffe rationelle beslutninger, som giver mening
økonomisk og samtidigt sørge for, at busserne kommer hurtigt ud at køre igen.
Kørekort til almindelig bil (B) er et krav, og gerne til stor bus (D). Men har du ikke bus
kørekort er der mulighed for at du får det i forbindelse med oplæringen.
Det er ikke noget krav, at du har arbejdet med busser før, men du skal være uddannet
mekaniker, eller have relevante erfaringer fra faget.
Vi kan tilbyde
Stillingen er på fuld tid (37 timer) med mulighed for mere, og i perioder hvor arbejdet
er knap så presserende, er der gode muligheder for at holde fri eller gå ned i tid alt
efter ønske.Dog er der ingen krav eller forventning om at holde fri/ferie i stille perioder. Samtaler vil blive holdt løbende, og jobopslaget er gældende indtil den rette er
fundet. Tiltrædelse er snarest mulig. Løn efter aftale.
Er du interesseret, skal du kontakte enten Leif eller Martin på telefon eller mail.
97 76 76 76 • Leif: leif@m-tt.dk • Martin: martin@m-tt.dk
Morsø Taxi & Turisttrafik
Værkstedet i Nykøbing med 2 mekanikere servicerer til dagligt hele vores bilpark på 80
enheder, hvoraf 40 er rutebusser i daglig drift. Arbejdet består hovedsageligt i service,
reparation og vedligehold af rutebusserne og minibusserne. Busser i erhvervsmæssig
drift skal synes 1 gang årligt, hvilket betyder at syn af køretøjer også fylder meget på
dagsordenen. De fleste af vores små biler har servicekontrakt, og derfor er det kun
dækskifte og akutte nedbrud vi beskæftiger os med på dem. I tilknytning til
de 80 køretøjer er der ansat 90 medarbejdere til daglig drift og nogle
af dem som afløsere.

