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Servicetekniker til industriel trykluft søges 
 

Har du lyst til et job med stor alsidighed, forskelligartede opgaver og en høj grad af ”frihed under ansvar”, samt 

være ansat i en virksomhed med en uformel omgangstone, en flad organisation, samt et rigtig godt arbejdsmiljø, 

så har vi jobbet til dig… 

 

Hos DI-Trykluft har vi travlt og mangler derfor en ny kollega, til vores i forvejen højt kvalificerede gruppe af 

teknikere. 

 

Din hverdag kan indeholde: 

• Service, vedligehold og fejlsøgning på trykluftanlæg 
• Ny montage hos vores kunder  
• Andre ”luft” installationer / opgaver hos vore kunder 
• Da din arbejdsdag som udgangspunkt starter hjemmefra og i høj udstrækning vil være på ”midt / nord 

Sjælland” vil det være en fordel, hvis du bor nord for Ringsted gerne Roskilde området. 

 

Kvalifikationer: 

• Du kan have en baggrund som f.eks.… elektriker, mekaniker / landbrugsmekaniker eller anden mekanisk 

/ el-faglig uddannelse  

• Fremvisning af straffeattest 

• It-færdigheder på brugerniveau 
• Behersker dansk i tale og skrift 
• Gyldigt førerbevis til minimum kategori B  

• Evt. Truckcertifikat 

• Erfaring fra trykluft kan være en fordel, men vi uddanner gerne den rette mand. 
 

Personlige egenskaber: 

• Systematisk, struktureret og resultatorienteret, da du kommer i stor udstrækning til at planlægge din egen 

hverdag 
• Imødekommende, smilende og serviceminded overfor kollegaer og kunder 
• Selvstændig og ansvarsbevidst 
• Nysgerrig med interesse for nye teknikker 
• Fortrolig med miljøer hvor tempoet kan være højt 

 

Vi tilbyder: 

• Fast fuldtidsansættelse 

• Sundhedsforsikring 

• Pensions- og flexordning 

• En god lønpakke 

• Til stillingen hører en fuld udrustet servicevogn, arbejdsmobiltelefon, PC  

 

 

 

 

Lyder dette spændende: 

Så send din ansøgning straks…  

Ansøgninger og CV skal sendes på mail til Salgschef Kim Stage, mail:  kst@di-trykluft.dk 

Har du spørgsmål til stillingen, så ring endeligt til Kim Stage på nr. 22383432  

 

Start: Snarest muligt men vi venter gerne på den rigtige. 

 

Læs mere om DI-Trykluft på http://www.di-trykluft.dk 
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