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Herning, juni 2018 

Service-tekniker til CNC, automation og robotter. 
Vi har travlt og udvider derfor vores eksterne servicetekniker-team, ligeledes med målsætningen at 
øge vores markedsandele inden for teknisk service og reservedele i hele Danmark.  
 
Vi lægger den største vægt på din personlighed – og vi har brug for en ægte ildsjæl, der kan sit faglige 
håndværk inden for ovenstående kategorier, men også har erfaring med mekanisk arbejde. Du skal 
have udpræget lyst, vilje og naturlig interesse for at lære nyt. Din tekniske forståelse skal være i top 
og du arbejder analytisk og målrettet.  
Vi søger vinder-instinkter, der motiveres af at give vores kunder en troværdig, ekstra god og vane-
dannende oplevelse og som også rummer grundlæggende egenskaber som robusthed, loyalitet og 
ansvarsfølelse.  
 
Jobbet består primært af opstilling af maskiner og anlæg, reparation og fejlfinding, service og fore-
byggende vedligehold, undervisning af kunden m.v. Maskinerne er oftest med CNC-, PLC-styringer 
m.v. hvilket betyder at du har brug for at råde over et bredt kompetenceområde, både indenfor CNC, 
el, mekanik og automatik, herunder også industrirobotter, der i stigende omfang indgår i vores løs-
ninger. Geografisk ligger opgaverne i hele Danmark.  
 
Dig og dine kvalifikationer: 

• Du sætter kunden i centrum og skaber værdi og gode oplevelser. 
• Teknisk erfaring helt eller delvist på ovenstående områder.  
• Erfaring i betjening, fejlfinding, programmering på CNC maskiner, automationsteknik og/eller 

industrirobotter. 
• Analytiske og målrettede arbejdsmetoder.  
• God til at arbejde både selvstændigt og i projektteam. 
• Har lysten og evnen til at lære hver dag og elsker nye udfordringer.  
• Engelsk og evt. tysk sprog i tale og skrift.  
• Er fleksibelt indstillet i forhold til arbejdstider og enkelte ude ligge dage. 
 

Vi tilbyder: 
• Et spændende og meget varierende job med gode udfordringer.  
• Et dynamisk og kundeorienteret arbejdsmiljø i en flad organisationsstruktur, med korte be-

slutningsprocesser.  
• Oplæring via eget team og hos maskinproducenter. 
• Gode ansættelses- og medarbejderforhold samt et stærkt team af kollegaer. 
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Hos LINDLARSEN leverer vi produktionsoptimering, der gavner bundlinjen hos vores kunder. Solide 
kompetencer og løsninger bestående af maskiner og anlæg, service, reservedele og forbrugsvarer – 
primært til den træ-, alu- og plastbearbejdende industri og som er baseret på mere end 40 års erfa-
ring i branchen. Vi samarbejder med internationalt førende maskinproducenter og vores team består 
nu af 33 medarbejdere, samt et netværk af fast tilknyttede samarbejdspartnere. Vi har hjemme i Her-
ning, men opererer landsdækkende inden for alle områder. Se også www.lindlarsen.com. 
 
Har du lyst til ovenstående udfordringer, så send snarest din ansøgning pr. E-mail til Claus Winkler, 
cw@lindlarsen.com. Relevante spørgsmål kan også rettes hertil på telefon 2475 8081.  
 
Der er ingen ansøgningsfrist. Ansøgninger behandles løbende som de kommer ind og vi ansætter når 
vi har fundet det gode match. Tiltrædelse kan for den rette ske omgående.  
 
LINDLARSEN A/S 
Virkelyst 28 
7400 Herning 
Tlf. 96269626 
www.lindlarsen.com 
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