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ER DU TEKNIKER MED LYST TIL UDFORDRINGER, OG HAR 

DU ET HØJT SERVICENIVEAU? 
Sicodan er en handels- og ingeniørvirksomhed der forhandler og servicerer kvalitetsprodukter til metalindustrien i 

Skandinavien. Vi sætter derfor barren højt, når det gælder servicering af vores kunder. Er du klar på en udfordring og 

på at få en varieret dagligdag som tekniker hos Sicodan, så grib chancen nu.  

Vi søger en ny servicetekniker til at hjælpe vores kunder. Brænder du for at yde en sublim kundeservice og har en 

relevant teknisk kunnen, så hører vi gerne fra dig. Som person er du imødekommende, fleksibel, har en indre 

diplomat og har begge ben solidt plantet på jorden. Du har en naturlig og tillidsvækkende måde at omgås kunder og 

kollegaer på og sætter en ære i, at tingene bliver løst korrekt og til tiden. Kan du nikke anerkendende til denne 

beskrivelse, så har vi jobbet til dig. 

Dine primære arbejdsopgaver: 

▪ Installation af maskiner Inkl. FAT og SAT 

▪ Deltagelse i installation og igangsætning af større maskinanlæg 

▪ Fejlfinding på maskiner 

▪ Reparation og forebyggende vedligeholdelse 

▪ Uddannelse af maskinoperatører. 

▪ Renovering af maskiner på vores værksted 

▪ Installation af vores software og træning af kunder i brugen af softwaren. 

Personlige og faglige kompetencer: 

▪ Du er serviceminded og kan lide kundekontakt 

▪ Du er glad for data, computer og teknologi. 

▪ Du har god teknisk forståelse/erfaring 

▪ Du er ansvarsbevidst, selvstændig, diplomatisk og fleksibel 

▪ Du har ordenssans og er omhyggelig med dine ting 

▪ Du kan klare dig på engelsk i tale og gerne på skrift 

▪ Du har god forståelse for, og gerne erfaring med computere, PLC og software samt lyst til at udvikle din 

viden om software i dagligdagen og fremtidens øgede krav hertil, i kombination med produktion 

▪ Har du erfaring fra metalindustrien er det kun en fordel 

Sicodan tilbyder dig 
En fuldtidsstilling i en spændende virksomhed, hvor der er frihed under ansvar. Vi sætter en ære i at holde hvad vi 

lover, og værdsætter en kollega, der tager initiativ. Det er vores håb, at du trives i en organisation, hvor der ikke er 

langt fra beslutning til igangsætning. Du vil blive tilbudt relevant oplæring hos os og vores underleverandører. 

Sicodan er i rivende udvikling, og er en virksomhed med plads til en medarbejder der ønsker at udvikle sig, både 

personligt og fagligt.  

Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte Kristian Kjær på e-mail k@sicodan.com eller på tlf. 20 30 00 50. 

Ansøgning med relevante bilag sendes til k@sicodan.com og samtaler afholdes løbende. 

http://www.sicodan.com/

