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BLÆKSPRUTTE TIL EN VIRKSOMHED I FREMDRIFT 

Vi søger en effektiv og engageret Blæksprutte, hvor selvstændighed, ansvarlighed og 

kvalitetsbevidsthed skal komme i forreste række.   

HeliPPE er den foretrukne leverandør af kort- og langsigtet udlejning af sikkerhedsudstyr til offshore 
industrien.  
HeliPPE blev stiftet tilbage i 2013 med 40 dragter til udlejningen og siden da har virksomheden været i 
konstant udvikling. I dag har vi mere en 2000 dragter i vores portefølje sammen med både veste, harness 
og andet generelt sikkerhedsudstyr som er med til at sikre offshore personalets liv og velvære.  
Vi har kontorer i Esbjerg (DK), Emden (DE) og Grimsby (UK) og har ambitioner om få lokationer rundt i 
hele verdenen hvor der er brug for vores service.  

Dine ansvarsområder vil primært være:  

 Plukning og pakning af varer 
 Modtagelse og afsendelse af varer  
 Registrering i IT-system 
 Rengøring og vedligeholdelse af vores udstyr 
 Service af sikkerhdsudstyr  
 Fragt af udstyr til og fra kunder 
 Ad hoc opgaver 

Hvad forventer vi af dig?  

 At du har et stort drive og en positiv energi 
 at du er fleksibel 
 At du er struktureret, har gode planlægningsfærdigheder og har en evne til at prioritere. 
 At du tør at tage initativ  
 At du har fokus på kundetilfredshed, kvalitet og resultater 
 At du kan arbejde selvstændigt såvel som i teams 
 At du kan fungere i en virksomhed hvor tingene går stærkt 

Arbejdstiden er 37 timer pr. uge og ligger normalt mellem 8-16, herudover kan der forekomme 
weekendvagt og forskudte arbejdstider.  

Interesseret?  

Skulle du være interesseret i at søge denne spændende stilling, bedes du sende din ansøgning med CV 
samt relevante bilag til htr@helippe.com. Vi behandler ansøgningerne løbende, og du må derfor gerne 
søge stillingen allerede i dag. - Tiltrædelse hurtigst muligt  

Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte Henny Trolle på  
tlf. +45 9339 4680 eller mail htr@helippe.com 


