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Servicetekniker  
Jydsk Vægtfabrik A/S, Risskov 
 
Jydsk Vægtfabrik A/S søger servicetekniker til Danmark 
 
Vi har travlt i vores serviceafdeling og søger derfor en ny kollega. 
 
Jydsk Vægtfabrik A/S sælger, installere, servicere og kalibrere laboratorie- og industrivægte til alle typer af 
industrier. 
 
Som servicetekniker hos Jydsk Vægtfabrik A/S forventer vi følgende af dig: 
 

 Et godt humør og en positiv indstilling  

 Har erfaring med elektronik  

 Kan og har lyst til skiftende arbejdspladser – fra laboratoriet til industrien 

 Kan arbejde selvstændigt men også i et team 

 Har lyst til at tage fat når det er påkrævet 

 Gode samarbejdes og kommunikationsevner 

 Sans for god kundebetjening, også i travle og stressede situationer 

 Bopæl max. 30 km fra Risskov / Århus 
 
Gode forhold og samspil med et netværk af eksperter 
 
Du får 4 kolleger i en mindre, ungdommelig virksomhed. I er 3 serviceteknikere, der jævnligt arbejder 
sammen med et stort netværk af eksterne eksperter. Vi lægger vægt på at levere høj kvalitet, og det 
betyder noget, at vi alle arbejder hen mod det. Vi prioriterer personlig og faglig udvikling, og du kan her få, 
det ansvar du tager og blive ekspert på vægte og vejesystemer.  
 
Vi tilbyder gode, stabile arbejds- og ansættelsesvilkår, løn efter kvalifikationer og pensionsordning. 
Herudover får du egen servicebil, bærbar PC, mobiltelefon. Du skal være klar på op mod 30 dages 
overnatning i forbindelse med opgaver på Sjælland samt ca. 1 uges kursus udenlands om året. Tiltrædelse 
snarest muligt. 
 
Er du interesseret? 
 
 Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Peter Abrahamsen på telefon 8617 6111. Send din 
ansøgning til peter@jva.dk. Skriv ”Servicetekniker” i emnefeltet. 
 
Håndværk og kvalitet - gennem flere generationer   
 
Jydsk Vægtfabrik er en moderne virksomhed, der leverer højteknologisk vejeudstyr af højeste kvalitet. Vi 
stiller store kvalitetskrav til vores leverandører og til vores egenproducerede vægte. Derfor kan du som 
kunde altid være sikker på den højeste kvalitet og den bedste service, når du køber en vægt eller et 
vejesystem fra Jydsk Vægtfabrik.   
 
Vi glæder os til at høre fra dig 


