
Lægger du vægt på kvalitet og innovation i dit arbejde? Har du teknisk snil-
de og besidder menneskelige værdier, som du kan bruge til at opbygge 
relationer?

Så er du måske den nye servicetekniker, vi søger lige nu.

Jobbet
Dit nye arbejde vil bestå i omfattende servicering og support af vores kunder, 
og ansvarsområdet vil være vedligeholdelse og reparation af vores produkter 
i Skandinavien. Du vil få ansvaret for at håndtere alle servicerelaterede op-
gaver såsom periodiske serviceeftersyn, fejlfinding, reparation, installation 
og teknisk support, samt rådgivning omkring medicoteknisk udstyr.

Du bliver en del af et engageret og dynamisk skandinavisk team, som væg-
ter faglighed og kundesupport højt.

Du kommer primært til at arbejde i vores lyse og rummelige kontorlokaler 
i Birkerød og kan forvente nogle rejsedage hver måned i Danmark og det 
øvrige Skandinavien. 

Vi forventer en høj grad af selvstændighed, at du selv planlægger din dag 
og løser eventuelle udfordringer konstruktivt, så vi fortsat kan sikre glade og 
tilfredse kunder.

Din profil
Du har en teknisk baggrund, som kunne være medicotekniker, elektronikme-
kaniker/elektroniktekniker eller anden relevant teknisk baggrund. Erfaring 
med servicering af medicoteknisk udstyr er et plus.

Du forstår nødvendigheden af dokumentation og sporbarhed, trives med 
at have travlt og stadig møde kunder og kollegaer med et smil.

Du er selvstændig og struktureret, ligesom du har en proaktiv tilgang til 
dine arbejdsopgaver.

Er du klar?
Du tilbydes et job udover det sædvanlige og en fantastisk mulighed for at 
forme dit eget arbejde med et ansvar, du kan bygge videre på i fremtiden.

Du vil modtage en udførlig teknisk undervisning af vores produkter på 
ekspertniveau hos vores internationale samarbejdspartnere, så du kan 
yde service og teknisk support på vores mange high-end produkter.

Du vil indgå i en dynamisk skandinavisk koncern med korte beslutnings-
veje, hvor du selv får mulighed for at sætte dit præg på udviklingen. 

Lønnen inkluderer god fast løn, firmabil og udstyr til hjemmearbejdspladsen.

Er du en kundeorienteret servicetekniker?
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