
 - a strong solution for the environment

Servicetekniker til Østdanmark
til service og reparation af recycling maskiner

Vi har travlt hos ReTec Miljø ApS og ser frem imod et øget 
servicebehov i Østdanmark. Vi søger derfor en dygtig 
servicetekniker, som kan arbejde selvstændigt.

Dansk ekspertise i et internationalt netværk
Vi er en mindre virksomhed, der udvikler, producerer og 
sælger maskiner til affaldsbehandling-, genvinding- og 
biomasse-industrien. Hovedsædet ligger i Haderslev, hvor 
vi drager nytte af et bredt internationalt netværk og er for-
handler af flere udenlandske mærkevarer.

Spændende job med alsidighed
Du vil komme til at indgå i vores serviceteam, hvor de 
primære arbejdsopgaver er service og reparation evt. 
montage/idriftsættelse af maskiner til recycling, herunder 
flishuggere, neddelere, sorteringsmaskiner, komprimator-
er, balleåbnere o. lign. Opgaverne er meget alsidige, og 
der vil være stor sparring med kollegaer og udenlandske 
leverandører. 

Opgaverne udføres primært hos kunder på Sjælland, men 
også i nogle tilfælde i Sydsverige. 

Om dig
• Min. 2-3 års erfaring fra en lignende stiling
• Du er uddannet entreprenør-, landbrugsmekaniker eller 
   en lignende baggrund
• Du har kørekort (kat. B) og meget gerne truckkort
• Du er kvalitetsbevidst og kan arbejde selvstændigt
• Ansvarsbevidst og servicemindet og løser opgaverne på 
   bedste vis med et højt kundefokus

• Er struktureret og omstillingsparat
• Taler og forstår dansk og engelsk. Hvis du også kan tysk, 
   er det en fordel, men ikke et krav.

Vi tilbyder
• Fuldtidsstilling i en afvekslende hverdag med spændende   
   arbejdsopgaver
• Løn efter kvalifikationer
• En arbejdsplads med højt til loftet
• Pensionsordning
• Sundhedsforsikring
• Gode kollegaer og en stærk holdånd
• Gode muligheder for at udvikle dine færdigheder
• Kursus og efteruddannelse efter behov
• Egen servicebil

Lyder det interessant?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at 
kontakte adm. direktør Niels Buch på tlf. 40 32 94 52. 

Synes du, at jobbet lyder interessant og matcher dine 
kvalifikationer, ser vi frem til at modtage din ansøgning og 
CV hurtigst muligt på job@retec.dk - mærket ”Servicetekni-
ker”. 

Der vil løbende blive afholdt samtaler, indtil den rette person 
er fundet. Ved behov, kan samtalen afholdes online.

Vi ser frem til at høre fra dig.
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