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Haluaisitko kokemusta ulkomailla
työskentelystä? Tule huoltamaan HIFOG® -sprinklerijärjestelmiä!
Etsimme huippuasenteen omaavaa henkilöä huoltotehtäviin Marine Service Operations osastolle. Päätehtäväsi on HI-FOG® -sprinklerijärjestelmien määräaikaishuollot ja
vikakorjaukset asiakkaillamme ympäri maailmaa.
Tässä tehtävässä sinulla on mahdollisuus tutustua mielenkiintoiseen Marine maailmaan
ja päästä työskentelemään vaihtuvassa ja kansainvälisessä ympäristössä.
Aktiivinen ja itsenäinen työskentelytapa sekä halu kehittää omaa osaamista auttavat
sinua menestymään tehtävässä. Tarjoamme sinulle tueksi asiantuntevat ja mukavat
työkaverit, joiden kanssa selvitätte yhdessä eteen tulevat haasteet. Tässä sinulle
mahdollisuus kehittyä ammatillisesti alansa edelläkävijäyrityksessä, jolla on vahva
kasvustrategia kenttätoiminnan laajentamiseen.
Työpaikkasi Suomessa oltaessa sijaitsee Marioff Corporation Oy:n pääkonttorilla
Vantaalla. Marioffilla yhdistyvät korkealaatuiset tuotteet, vahva kasvustrategia ja
motivoituneet ihmiset. Me arvostamme monimuotoisuutta sen kaikilla osa-alueilla ja
uskomme vahvasti, että sitoutuneet ja ammattitaitoiset työntekijämme ovat avain
menestykseemme.
Menestyäksesi tehtävässä sinulla on:
 Yleistä teknistä tietämystä
 Hyvät vuorovaikutustaidot
 Tekniikan alan koulutus
 Valmius työskennellä itsenäisesti, sekä kyky reagoida nopeasti muuttuvissa
tilanteissa
 Sujuva englanninkielen suullinen ja kirjallinen osaaminen
 Valmius ja kiinnostus työskennellä ulkomailla 150–200 päivää vuodessa
 Oikeaa asennetta kohdata haasteita ja tahtoa oppia uutta
Arvostamme myös:
 Korkeapainehydrauliikkajärjestelmien tuntemusta
 Kokemusta sähköjärjestelmistä, sähköasennuksista ja niihin liittyvästä
vianetsinnästä
 PLC sovellusosaamista (Siemens ja Mitsubishi)
 Kokemusta kansainvälisestä liiketoimintaympäristöstä
 Kokemusta asiakaskoulutuksista
 Muuta kieliosaamista

Protecting people, property and business continuity

Lisätietoja:
Jouko Ylitalo
Service Manager, EMEA
Marine Service Operations
Tel. +358 (0)40 736 6568
Oletko valmis tarttumaan haasteeseen? Lähetä hakemuksesi ja CV:si viimeistään
31.5.2019 mennessä recruiting@marioff.fi. Toimi jo tänään, sillä paikka täytetään heti
sopivan henkilön löydyttyä!
Marioff is a global leader and innovator of the water mist fire protection technology. We
design, develop and maintain HI-FOG® water mist fire protection solutions that enhance
safety in buildings, industrial applications and at sea, all over the world. There are over
400 motivated professionals working at Marioff. Our head office and factory are in
Finland, we have subsidiaries in France, Germany, Italy, Russia, Spain, Sweden and UK
and service customers globally together with our certified partners. Marioff is a part of
Carrier, a leading global provider of innovative heating, ventilating and air conditioning
(HVAC), refrigeration, fire, security and building automation technologies. For more
information, visit www.marioff.com.
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