
Her er lidt om os og hvad vi tilbyder   
 

Konecranes er en af verdens førende løfteudstyrskoncerner med kunder inden for ingeniør- 
og procesindustri, havne og terminaler. Koncernen har ca.17.000 medarbejdere på mere 
end 600 lokationer i 50 lande. Konecranes Demag A/S sælger og servicerer løfteudstyr over 
hele Danmark. Virksomheden har hovedkontor i Hedehusene og har salgs- og 
servicekontorer på 3 lokationer i Danmark. Vores viden og passion for kraner skal bidrage til 
et sikkert arbejdsmiljø og en produktiv forretning for vores kunder. Vi håndterer alle 
mærker på markedet, og med vores viden hjælper vi kunder med fejlfinding, reparationer, 
reservedele, moderniseringer, service, vedligeholdelseeller nye kraner. Konecranes Demag 
A/S har ca. 70 medarbejdere i Danmark. For mere information henvises 
til www.konecranes.dk og www.konecranes.com 

 

Konecranes Demag A/S søger Servicetekniker 

Flere og flere kunder er på udkig efter Konecranes. Er det tid til forandring eller nye 
udfordringer? Så benyt lejligheden til at blive en del af vores dygtige team i det sydlige 
Jylland og Fyn.  At være servicetekniker i Konecranes betyder du er vores 
ansigt udadtil og have daglig kundekontakt. Vi har moderne servicesystemer, processer og 
hjælpemidler og er på forkant med teknologiudviklingen.  

Opgaver: 

Ud kørende tekniker med egen service vogn. 
Planlægning af eget arbejde i samarbejde med planner.  
Servicering af kraner. 
Eftersyn og reparation af kraner.  
Installation af nye kraner. 
Udfyldelse af servicerapporter via smartphone.  
Være en del af vagtordningen. 
Forefaldende arbejde. 
Være en god kollega. 

Vi tilbyder dig: 
Vi tilbyder fleksibelt arbejde med stor frihed under ansvar. Som servicetekniker er du en af 
vores vigtigste medarbejdere, og vi værdsætter dit arbejde højt.  
Udover markedsløn har vi også et bonusprogram til vores teknikere. Løbende 
kompetenceudvikling, uddannelse og muligheder for karriereudvikling både i Danmark og 
globalt. 

Kvalifikationer: 
Vi er på udkig efter dig med tidligere erfaringer fra industrien eller servicebranchen.  
Du er fortrinsvis uddannet elektriker, har god forståelse og erfaring med fejlfinding og 
vedligeholdelse. Kendskab til frekvensomformere er en fordel. Mekanisk erfaring er også at 
fortrække. Du kan lide at have kundekontakt og er vant til at arbejde selvstændigt, såvel 
som i grupper.  

Du kan yde et højt serviceniveau. 
Du taler og skriver dansk uhindret.  

http://www.konecranes./
http://www.konecranes.com/


Du skal kunne tale engelsk på brugerniveau. 
Serviceminded og fleksibel 
Struktureret og kvalitetsbevidst 

Ordenssans 

Kunne holde mange bolde i luften samtidig 

Du skal være tålmodig, robust, stabil og have et godt humør. 
Stillingen kræver besiddelse af en gyldig B-kørekort.  
  
Stillingen: 
Der er tale om en fuldtidsstilling, som vi gerne vil have besat snarest, derfor afholder vi 
løbende samtaler. 
Har annoncen vakt din interesse og, er du meget velkommen til at søge stillingen. 
Din ansøgning skal indeholde CV. Søg stillingen ved at klikke på ansøg.  
Vi arbejder med løbende udvælgelse og interviews, og stillingen kan derfor besættes inden 
ansøgningsfristen. 
 

 

Alex Petersen 
Team Supervisor 
Crane Specialist   
Mobile   +45 2177 2135 
 
Telefon + 45 7022 3637 
 

alex.petersen@konecranes.com 

Konecranes – Lifting Businesses 

www.konecranes.dk 

Follow us on Social Media: 
  
Company address: 
Konecranes Demag A/S 
Baldersbuen 37 
2640 Hedehusene  Denmark 
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