
                    

Servicetekniker søges til Sjælland  

Jysk Service Teknik Aps service og installere douche toiletter hos både det offentlige og hos private 

kunder. På grund af stigende efterspørgsel søger vi en selvstændig og løsningsorienteret 

servicetekniker på Sjælland. 

Jobbeskrivelse 

Service og eftersyn af douchetoiletter. 

Fejlfinding på douchetoiletter el og VVS- installationer 

Montage og indstilling af douche toiletter 

Dine kvalifikationer  

Du har interesse for elektronik og teknik, du har måske en baggrund indenfor el eller vvs, men det 

er ikke et krav. Bare du har interesse og forståelse for teknik. Du kan og vil lære noget nyt.  

Du har kørekort 

Du har ren straffeattest 

Du har flair for IT  

Du arbejder selvstændigt 

Du er serviceorienteret, ansvarsbevidst og fleksibel af natur 

Du har teamånd, selvom du er arbejder meget alene. 

Du har forståelse for sammenhængen i en virksomhed = alle  har en vigtig funktion. 

Du kan tale og læse engelsk på alm. Brugerniveau 

Vi tilbyder 

Et job med masser af spændende udfordringer 

Praktisk og teoretisk oplæring i produkter, EDB og procedure 

En virksomhed i vækst 

Et selvstændigt og ansvarsfuldt job, men du bliver også en del af et velfungerende serviceteam 



En uformel omgangstone 

Et godt arbejdsmiljø med kompetente og engagerede kollager 

Løn, pension efter aftale 

Varevogn, tlf. pc mm. stilles rådighed. 

Din personlige profil  

Naturlig nysgerrighed for det ukendte  

Trives med et job, hvor man ikke kender dagen med en flydende fyraften 

God til at arbejde selvstændigt med respekt for holdindsatsen 

Struktureret, disciplineret, ansvarsbevidst og har ”faglig” stolthed, man afleverer et pænt stykke 

arbejde.  

Serviceminded og engageret i kunder og produkter. 

God til, at omgås forskellige slags mennesker og har respekt for kunden og kundens hjem. 

 

For nærmere information om stillingen kontakt Palle Bro på telefon 22476611 eller mail 

Jyskserviceteknik@jyskserviceteknik.dk 

Send en kortfattet ansøgning til jyskserviceteknik@jyskerviceteknik.dk 
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