
Service-tekniker/rejsemontør 
- som brænder for den gode kundeservice 
 

Jobbet: 
For at styrke og udvikle vores position på markedet, søger vi en 
erfaren service-tekniker/rejsemontør til vores fabrik i nr. Åby på 
Fyn. Du bliver en del af vores serviceteam som står for installation 
af maskiner/komplette linjer, til vores kunder inden for træ- og 
metalindustrien. Jobbet kræver cirka 50 rejsedage, primært i 
Europa. 

 
Primære arbejdsopgaver: 

 Installation og igangsætning af maskiner/linjer hos vores 
kunder, primært i Europa 

 Oplæring i brugen af maskinerne, hvilket er en stor del af 
igangsætningen 

 Kundesupport via telefon og mail 

 Maskinbygning fra start til slut, som en del af vores faste 
montageteam på fabrikken i Nr. Åby 

 Test af maskiner inden afsendelse 

 
Kvalifikationer: 
Du har flere års erfaring som service-tekniker/rejsemontør og du 
trives med kundekontakt. Du har en teknisk baggrund som for 
eksempel automatiktekniker, maskinarbejder, maskintekniker eller 
anden uddannelse inden for metalbranchen. 

Det vil være en klar fordel hvis du har arbejdet med internationale 
montage/installationsopgaver, og det er et krav at du kan begå dig på 
engelsk, og gerne tysk. 

 
Personlige egenskaber: 
Det er vigtigt, at du brænder for at arbejde i en mindre virksomhed, 
hvor ikke 2 dage er ens og hvor ”alle hjælper alle”. Som person er du 
positiv af natur og ser muligheder frem for begrænsninger.  
 
Du har et højt energiniveau og du brænder for at give den gode 
kundeservice. 

 
Vi tilbyder: 
Vi tilbyder et spændende job i en innovativ virksomhed, hvor vi 
konstant har nye maskiner og markeder under udvikling. Du vil blive en 
del af et team med masser af drive, i et uformelt arbejdsmiljø.  
 
Lønnen forhandles individuelt efter kvalifikationer, og vi tilbyder 
samtlige medarbejdere pensionsordning og sundhedsforsikring. 
 
Lyder stillingen interessant for dig, send venligst dit CV og ansøgning 
til JVF@ceetec.dk – Efter sommerferien (uge 33), afholder vi løbende 
samtaler, så skriv gerne allerede i dag. Vi glæder os til at høre fra dig! 

 

 
 
Ceetec A/S har igennem mere end 50 år specialiseret sig i fremstilling af profilvalselinier, special-maskiner, spånbearbejdning samt egen produktion af 
overfladebehandlingsanlæg til træindustrien. Vi er kendt for at producere produkter af høj kvalitet og det meste af vores produktion går til eksport, 
hovedsagelig i Europa. 
 
Ceetec A/S, Industrivej 7, 5580 Nr. Åby – For mere info, se vores profil på FB, Linkedin eller Ceetec.dk 
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