
 

Servicemontør/servicetekniker til specialmaskiner februar 2023 

Faldt Cleaning System ApS, Vejle 

Har du en udvidet teknisk forståelse og lyst til en hverdag på farten med god kundekontakt? 
Bliv vores nye servicemontør, og løs ethvert problem ude hos kunden, mens du yder en god service.  
 

”Udfordringen bliver at dække arbejdsopgaverne bredt, både i forhold til el og mekanik – men det er 

spændende, og vi hjælper hinanden og supplerer vores faglighed,” fortæller ejer Tommas Faldt. 

Velkommen hos Faldt Cleaning System 

På værkstedet i Vejle bygger vi bl.a. maskiner til rengøring af busser, lastvogne med mere, ligesom vi 

servicerer vores maskiner i hele landet. Som servicemontør er du vores mand i marken og du sikrer, at alt 

virker når du kører fra vores kunder, som typisk er fra transportbranchen. Du kan læse mere om os her. 

Teknisk montør i nye højder 

Som servicemontør kører du ud til kunden og servicerer vores mange forskellige maskiner. Det meste af 

tiden er du alene ude hos kunden, men ved montering af nye maskiner er smeden med. Arbejdet foregår 

ofte oppe i højden, så du har en god fysik og er ikke bange for højder.  

Dine daglige opgaver vil være:  

- servicere, vedligeholde, levere og reparere vores maskiner i hele landet 

- lave fejlfinding, rette fejl og teste maskinerne 

- hjælpe på værkstedet / svejseopgaver i rustfast stål samt montere bilvaskeanlæg , når der er brug 

for det, og løse ad hoc-opgaver, fx at levere reservedele eller kemi til vores kunder. 

Lille nichefirma med store kunder 

Du bliver en del af et mindre firma med mange store kunder. Du får en oplæring, inden du selv kører ud til 

kunderne. Vi er gode til at hjælpe- og spare med hinanden. Hos os får du servicebil, pensionsordning og 

sundhedsforsikring, og du vil også få medindflydelse i dagligdagen. 

Hvem er du?  

Der er flere indgange til denne stilling. Du kan både være uddannet inden for smedefaget (det er mester 

selv), mekanik, fx automekaniker eller entreprenørmaskinmekaniker, eller inden for elbranchen, f.eks.  

elektriker. Du kan også have anden erfaring med mekanik og el. Det vigtigste er, at du har en mekanisk 

forståelse, kan se dig selv som udekørende montør, samt at du er glad og har gå på mod.   

- Du er fleksibel – nogle jobs kræver, at du møder lidt tidligere ind eller kommer lidt senere hjem 

- Du har kørekort, fornuftig fysik og ikke bange for at komme nogle meter over betongulvet 

- Du kan betjene PC / iPad på brugerniveau 

- Du er servicemindet  

- Du kan tale og forstå dansk 

”Hos os er det ikke vigtigt, at du er bogligt stærk. Du er lige så godt stillet som learning-by-doing-typen, der 

har hænderne skruet godt på,” fortæller Tommas. 

Lyder det som noget for dig?  

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Tommas på 40297752. Send din ansøgning 

og dit CV til faldt@faldt.dk hurtigst muligt. Vi inviterer løbende kandidater til samtale, så søg allerede i dag.  

 

Vi glæder os til at høre fra dig!  

 

Se evt. lidt om vores forretning på www.faldt.dk  

http://www.faldt.dk/om-os/
mailto:faldt@faldt.dk
http://www.faldt.dk/

