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Trives du i frontlinjen, kan du tage affære og levere en service der får 
kunderne til at efterspørge dit navn – hver gang?  
Som ekstern servicetekniker for LINDLARSEN er du vores repræsentant og stolthed ude i felten.  
Bevæbnet med stærk indsigt og et stålsat mål om at vinde kundernes begejstring, løser du alt fra  
nedbrud til programmering! Din tekniske ekspertise og evne til hurtigt at gennemskue udfordringerne 
får kunderne til at juble! 
 
Din succes som servicetekniker er uundgåelig, når du i løbet af det første år: 

• Har deltaget i grundig introduktion og videns forløb, der inkluderer servicering og vedligehold 
i tæt følgeskab med kollega, hovedsageligt af maskiner med CNC- eller PLC-styring  

• Selvstændigt har varetaget projekter inden for opstilling, fejlfinding, programmering og  
reparation af et bredt maskin- og anlægsudvalg, lige fra CNC, el, mekanik, automatik og  
industrirobotter 

• Med ansvarsfølelse og empati har undervist og rådgivet kunderne i optimering og  
værdiskabelse, med fokus på forebyggende vedligehold, service og maskindrift 

• Selv søger direkte hjælp hos leverandørerne og bliver en vellidt fagperson som teamet  
benytter til sparring og i oplæringen af nye kollegaer 

• Opfanger optimerings- og salgspotentiale og bidrager aktivt med leads til dine kollegaer  
• Deltager i anbefalede kurser, der finpudser din tekniske snilde og udvider dit arbejdsfelt 

 
Motiveres du af at fuldføre ovenstående, så indeholder din værktøjskasse sikkert… 

• Erfaring i betjening, fejlfinding og programmering af CNC-maskiner og automationsteknik 
• Sprogkundskaber i skriftligt og mundtligt engelsk og gerne tysk 
• En indre teknisk nørd, der går analytisk, målrettet og proaktivt til værks  

 
Velkommen hos LINDLARSEN… 
Du bliver en del af et veletableret og erfarent hold på 34 mand, der ønsker at bidrage positivt til din 
læring og understøtte dig i en omskiftelig hverdag. Hos os vægter vi loyalitet og troværdig højt, noget 
der ligeledes kendetegner den måde vi behandler vores kunder på. Her er beslutningsprocesserne 
korte og organisationen præget af en flad struktur.  
 
Hos LINDLARSEN leverer vi landsdækkende produktionsoptimering, der gavner bundlinjen hos vores 
kunder. Vi tilbyder solide kompetencer og løsninger bestående af maskiner og anlæg, service, reserve-
dele og forbrugsvarer – primært til den træ-, alu- og plastbearbejdende industri, baseret på mere end 
40 års erfaring i branchen.  
 
Er det dig kunderne efterspørger? 
Så send snarest din ansøgning til hs@lindlarsen.com og har du spørgsmål er du mere end velkommen 
til at give COO Henning D. Sørensen et kald på 2752 9210.  
 
Vi søger både til Jylland og Sjælland. Samtaler afholdes løbende. 
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