
Servicetekniker søges til Fredericia. 

 
Vi søger: 
Vores team i Lovpligtig.dk består af 7 dygtige serviceteknikere, som hver dag servicerer vores 
kunder, for at sikre smidig og sikker drift af kundernes udstyr. Vi søger en serviceminded, 
initiativrig, struktureret og fagligt dygtig servicetekniker som får udgangspunkt fra vores kontor i 
Fredericia.  
 
Ansvarsområder og arbejdsopgaver 
• Udføre årlige lovpligtige hovedeftersyn 
• Reparere og udskifte defekte elektriske og mekaniske komponenter 
• Tilslutte el styringer til porte og døre, i samarbejde med vores montageafdeling  
 
Du skal betjene vores kunder via udførelse af serviceopgaver, hvor service kommer før opgaven. Du 
bliver virksomhedens ansigt udadtil, og det er vigtigt, at du er tillidsvækkende og har en behagelig 
og serviceminded fremtoning. Det skal – kort sagt – være naturligt for dig at servicere kunderne.  
 
Din person: 
• Du brænder for kvalitetsarbejde udført med sikkerheden i højsædet. 
• Du betragter kundernes tilfredshed som din succes. 
• Du er fleksibel i forhold til dine opgaver, og har en positiv tilgang til forandring. 
• Du deler viden og behandler andre med respekt. 
 
Færdigheder, uddannelse og erfaring: 
Den succesfulde ansøger er en tillidsvækkende kommunikator og en fleksibel holdspiller, der nyder 
samarbejdet med kollegaer og samarbejdspartnere på alle niveauer, og som stræber efter at overgå 
kundernes forventninger. 
 
• Du har en teknisk uddannelse, gerne port tekniker, elektriker eller automatik tekniker 
• Du brænder for at yde god service 
• Du kommer fra et lignende job eller har måske tilegnet dig elektrisk viden og                 

færdigheder på anden måde  
• Kørekort (B) 
• Du er vant til at bruge IT-systemer og sætter datadisciplin i højsædet 
 
Vi tilbyder: 
Lovpligtig.dk er i en rivende udvikling, hvor tilgængelighed og høj service i døgnets 24 timer er 
vejen til videre succes. Vi går meget op i at vores medarbejdere trives og vokser lidt hver dag – 
derfor er åbenhed og tillid nøgleordet i vores trivselspolitik.   
 
• Firmabil – (Kassevogn) på gule plader 
• Pensionsordning og sundhedsforsikring 
• Et selvstændigt og spændende job i en ofte hektisk, men positiv atmosfære 
• Grundig oplæring i produkter og løsninger 
• Branchens stærkeste bagland 
• Du indgår i vagtordning på lige fod med øvrige teknikere 
 
 
Spørgsmål og ansøgninger sendes til: kja@lovpligtig.dk 
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt, men senest d. 10.02.2023 
 


