Munters A/S er en professionel leverandør af energieffektive løsninger til industriel luftbehandling og
staldventilation. Munters A/S tilbyder innovative og energieffektive løsninger inden for affugtning,
klimastyring, tørring, opvarmning, befugtning, evaporativ køling, ventilation og energigenvinding. Som
global markedsleder med mere end 4000 ansatte inden for energieffektive luftbehandlingsløsninger
tager Munters A/S deres sociale ansvar meget alvorligt. Det betyder, at vi leverer løsninger, der giver
vores kunder de bedste muligheder for at reducere deres energiforbrug. Munters A/S har produktion i
Farum og Aars i Danmark. Læs mere om Munters A/S på www.munters.com/da.
Til fabrikken i Aars, hvor vi producerer staldventilationsløsninger, søger vi nu en stærk og selvstændig

servicetekniker
Motiveres du af problemløsning, kundekontakt og en alsidig hverdag?
Som servicetekniker i Munters indgår du i et stærkt serviceteam, der sikrer høj kvalitet og korrekt
installation hos vores kunder. Dit primære job vil være at udføre serviceeftersyn på ventilationsanlæg og
fejlfinde på ventilationsanlæg samt automatik. Endvidere er du med hos kunden, hvor du uddanner kunden
i brugen af vores løsninger. Løsningerne du typisk vil skulle servicere er ventilations-løsninger, der er
monteret i kip eller facade på staldbygninger. Til at styre indeklimaet i stalden leverer Munters
åbningssystemer, styringer og centraler således, at kunden får en komplet ventilationsløsning.
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men vi forventer, at du har en vis erfaring med eltekniske komponenter. Du er nysgering og altid klar til at lære nyt. Har du kendskab til landbrug og
ventilation / indeklima er det en fordel, men ikke afgørende, da vi sikrer dig en grundig oplæring.
Munters er repræsenteret i det meste af verden, hvorfor det er vigtigt, at du kan begå dig på engelsk, da
jobbet indeholder rejseaktivitet i størrelsesordenen 20-30 dage. Du arbejder ud fra fabrikken i Aars, hvorfor
vi forventer, at du bor i hensigtsmæssig køreafstand herfra.
Du er en kompetent og udadvendt person der forstår, at service er en vigtig del af den samlede ydelse
Munters leverer, hvorfor det er naturligt for dig altid at yde en optimal kundebetjening. Som person forstår
du vigtigheden af at være selvkørende og kunne tage de nødvendige beslutninger samtidig med, at du altid
leverer kvalitetsarbejde. Du ser muligheder og tager gerne en udfordring i en hverdag hvor opgaverne er
varierende.
Vi tilbyder et udfordrende og attraktivt job i en international virksomhed i vækst. Ansættelsesvilkår efter
kvalifikationer med bl.a. bonus, servicebil og pensionsordning. Tonen er uformel og sammenholdet i
virksomheden er godt og bygger på sunde og stærke værdier. Kan du se dig selv i de krav, vi stiller, så send
en ansøgning som Word- eller PDF-fil mærket ”Servicetekniker Munters” til job@lundhr.dk Er der
spørgsmål er du velkommen til at kontakte Flemming Lund, Lund HR på tlf. 5077 0451.

