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Servicetekniker 
til distrikt Midtjylland

”Vil du være en del af vores serviceteam?” 

CERTEX Danmark A/S forhandler, servicerer og udvikler løf-
tegrej og kraner til enhver tænkelig løfteopgave. På grund 
af stigende efterspørgsel søger vi en energisk og løsnings-
orienteret servicetekniker med bopæl i Midtjylland, som 
selvstændigt kan servicere vores kunder.

Jobbeskrivelse
• Service og eftersyn af kraner og løftegrej
• Registrering/vedligeholdelse af data i certificeringsdata-
base (CertMax+)
• Fejlfinding på kraner/taljer - el og mekaniske installatio-
ner
• Montage og opstilling af kraner og andre former for løfte-
værktøjer
• Løbende kompetenceudvikling i form af diverse kurser,
seminarer m.v.

Dine kvalifikationer 
• Din uddannelse indeholder mekanisk og elektrisk viden
• Du har kørekort
• Du har flair for IT
• Du arbejder selvstændigt og opsøger nye muligheder
• Du er serviceorienteret, energisk, ansvarsbevist og fleksi-
bel af natur
• Du kan og vil lære noget nyt.

Vi tilbyder
• Et job med masser af spændende udfordringer
• Praktisk og teoretisk oplæring i produkter, EDB og proce-
durer
• En sund international virksomhed i udvikling
• Et selvstændigt og ansvarsfuldt job men du bliver også en
del af vores velfungerende serviceteam
• En uformel omgangstone
• Et godt arbejdsmiljø med kompetente og engagerede
kollegaer
• Løn efter kvalifikationer

Interesseret?
Hvis du kan se dig selv i ovennævnte stilling og har lyst til 
at blive en del af CERTEX-holdet, så glæder vi os til at høre 
fra dig. Har du spørgsmål, inden du sender din ansøg-
ning, så kontakt gerne Servicechef Søren Tranholm på tlf. 
20622396

Din ansøgning sender du på e-mail mærket 
”Servicetekniker” til soren.tranholm@certex.dk

Vi behandler ansøgningerne løbende og ansætter, når vi 
har fundet den rette kandidat – så lad gerne høre fra dig 
snart. Tiltrædelse er snarest muligt, men vi venter natur-
ligvis på den rigtige kandidat.

Vi glæder os til at høre fra dig. 


