
 
 
 

Service montør søges  
 
 
Grundet stigende efterspørgsel søger vi en udekørende servicemontør. Du kommer til at hjælpe 
vores kunder med service af deres anlæg samt installation af nye anlæg. Vores serviceafdeling er 
under opbygning så du vil også have stor mulighed for at præge den videre udvikling 
 
”Du kommer til at arbejde med ”state-of-the-art” specialmaskiner – og så bliver du en del af en 
virksomhed i rivende udvikling med højt til loftet og et godt fællesskab,” fortæller Claus Henriksen, 
direktør hos Dansk Maskin Teknik. 

I perioder med travlhed på værkstedet i Randers, kan der forekomme værkstedsarbejde.  
 
Vi tilbyder: 

 Egen servicebil. 
 En hverdag hos kunderne med selvstændige, afvekslende og spændende opgaver. 
 Fleksible og gode arbejdsforhold. 
 Løn efter kvalifikationer. 
 Frihed under ansvar. 
 Du bliver en del af et team hvor der er mulighed for at præge dit eget job. 

 
Vi håber du kan opfylde flere eller alle nedenstående punkter: 

 Kendskab til montage & servicearbejde. 
 Erfaring med svejsning i rustfrit stål. 
 Kendskab til pneumatik.  
 Gode samarbejdsevner samt flair for kundeservice. I mange tilfælde bliver du vores ansigt 

ud mod kunden 
 Kvalitetsbevidst. 
 God til at læse tegninger, og er hurtigt opfattende. 
 Kan arbejde selvstændigt og lide at have travlt. 
 Kan være på montage & serviceopgaver væk fra familien, med til tider lange arbejdsdage 
 Gå-på-mod, hvor du ser udfordringer frem for problemer  

 
Hvis du mangler et eller flere punkter regner vi med du har mod på at få grundig oplæring. 
 
Om os: 
Dansk Maskin Teknik er en maskinbygger placeret i Randers. Vi er specialister indenfor 
automatiseringsudstyr og i særdeleshed pakkemaskiner. Vi gør meget ud af at være på forkant 
indenfor de nyeste teknologier, hvilket også gør at vi altid er i udvikling, både som firma men også 
med vores produktsortimenter. Hos os vil du blive en del af et fantastisk team, som er i tæt 
samarbejde i hverdagen. Du vil blive del af et rigtig godt sammenhold med gode kollegaer, som 
ligger høj værdi i socialt samvær.  
 
Er du interesseret i at høre mere om jobbet, kontakt Rene Stensgaard tlf. 27130860  

 
 

 

 


