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ER DU DEN BEDSTE SERVICEMONTØR? 

 

Hos Linatech A/S er vi inde i en spændende udvikling, og har behov for flere Servicemontører/-teknikere til at 
udføre montage og serviceopgaver for vores kunder. 
Med afsæt i en voksende ordretilgang søger vi nu flere kollegaer, som primært skal udføre opgaver i følgende 
brancher: Vind, Varme, Levnedsmiddel, Medicinal og Industri generelt. Dette er både i Danmark og i udlandet. 
 
Hvem er Linatech A/S ? 
Linatech er en ordreproducerende metalvirksomhed beliggende mellem Silkeborg og Viborg. Vi er en 
totalleverandør, som har alt fra konceptudvikling, engineering og automation til fremstilling, service og montage in-
house. 
Serviceopgaver på specialmaskiner og anlæg, som vi leverer til en hel række industrier i ind- og udland, bl.a. 
medicinal-, fødevare-, varme- og affalds- og vindmølleindustrien. 
Læs mere om Linatech på www.linatech.dk 
 
ARBEJDSOPGAVER  

- montage af egenproducerede anlæg hos vore kunder rundt i verden 
- service på industriudstyr 
- vedligehold på anlæg 
- udvikling af nyt udstyr 

 
FAGLIGE KOMPETENCER  
• Du er uddannet smed, mekaniker, el.lign.  
• Du har kendskab til svejsning på daglig basis 
• Du kan læse arbejdstegninger 
• Du har kendskab til brug af drejebænk og fræser 
• Du har evt. svejsecertifikater 
• Du har evt. erfaring med eftersyn af kedelanlæg 
 
LIDT OM DIG 
Du har glimt i øjet, arbejder systematisk, effektivt og følger tingene til dørs.  
Du trives godt med mange bolde i luften og en - til tider - hektisk arbejdsdag.  
Du giver gerne kollegaen en hjælpende hånd, og du har et godt og smittende humør. Du har en positiv indstilling og 
går til opgaverne med vilje og evne til at levere høj og hurtig kundeservice.  
Du bor gerne i Midtjylland, og er villig til indimellem at have lidt lange dage. 
 
VI TILBYDER  
• En konkurrencedygtig løn  
• Et godt arbejdsklima med højt til loftet 
• God støtte og oplæring fra dine kollegaer  
• Ansættelse i en dynamisk virksomhed med gode udviklingsmuligheder  
 
TILTRÆDELSE 
Ansættelsesstart snarest muligt. Vi holder samtaler løbende, så tøv ikke med at  
sende din ansøgning. 
 
Ved yderligere spørgsmål til stillingen, kontakt Servicechef Frank Bjarno på  
tlf.nr. 27612341 eller frb@linatech.dk  
Send din ansøgning og relevante dokumenter hurtigst muligt til Frank Bjarno på frb@linatech.dk 
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