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Er du en faglig dygtig og kvalitetsbevidst elektriker, 
der brænder for at levere en god serviceoplevelse, og 
kan du lide at arbejde selvstændigt?

Nortec er i konstant vækst, og derfor søger vi nu en 
uddannet og struktureret elektriker til at montere be-
talingssystemer og udføre service og/eller montage i 
Storkøbenhavn/Sjælland.

Vi tilbyder et udfordrende job i en moderne og 
dynamisk virksomhed, der er i vækst, hvor du vil stå 
for monteringer af vores egenudviklede betalings-
systemer, samt udføre service og serviceeftersyn hos 
eksisterende kunder.

Du vil blive en vigtig del af et velfungerende og re-
sultatorienteret hold af serviceteknikere og montører 
på Sjælland.

OM DIG
Vi søger en kvalificeret person som er bosat på Sjæl-
land, gerne Storkøbenhavn. Du vil blive en del af 
Nortecs fundament - vores teknikerhold - og kommer 
til at arbejde både selvstændigt og sammen med dine 
kollegaer på service og/eller monteringsopgaver. Det 
er derfor vigtigt, at du er struktureret, ansvarsbe-
vidst, serviceminded og god til at samarbejde.

PERSONLIGE OG FAGLIGE KOMPETENCER

• Du er uddannet elektriker, eller har en anden  
teknisk baggrund

• Du er åben og udadvendt
• Du yder et højt serviceniveau
• Du er god til kundepleje
• Du kan arbejde selvstændigt
• Du er en holdspiller
• Du har kørekort
• Du er mødestabil og loyal
• Det er en fordel, hvis du er bosat i Storkøbehavn

NORTEC KAN TILBYDE DIG:
En fuldtidsstilling, hvor du kommer til at stå for 
at levere og montere vores egenudviklede betalings-
systemer, samt hjælpe med at udføre service og 
serviceeftersyn hos vores eksisterende kunder.

Passer ovenstående på dig?

Så tilbyder vi en udfordrende stilling med gode løn- 
og arbejdsforhold.

OM NORTEC
Nortec er en af Danmarks førende leverandører af 
professionelle vaskesystemer. Siden 1988 har Nortec 
dedikeret sig til at levere og servicere professionelle 
vaskeriløsninger. Det har resulteret i, at virksomhe-
den i dag er en af Danmarks foretrukne leverandører 
på området. Med unikke og skræddersyde løsninger 
kan Nortec dække ethvert vaskebehov. Ingen sag er 
for stor eller lille til, at Nortec kan og vil hjælpe. Det 
gælder alt lige fra en enkeltstående vaskemaskine til 
store, skræddersyede vaskeriløsninger, hvor Nortec 
tager sig af alt lige fra vaskemaskiner, tørretumble-
re og vaskevogne til betalingssystemer, administratio 
og servicering.

SPØRGSMÅL?
Har du spørgsmål til selve jobbet, kan du kontakte 
serviceleder Jeanett Barrett på jb@nortec.dk eller  
telefon 20 78 95 90. 

ANSØGNING
Ansøgningsfristen er den 19. marts 2021. 
Jobstart hurtigst mulig, men vi venter selvfølgelig på 
den rigtige kandidat. 
Du søger stillingen ved at sende din ansøgning og dit 
CV til os pr. e-mail til job@nortec.dk. 

Vi glæder os til at høre fra dig.

VI  SØGER EN DYGTIG OG  
SERVICEMINDED TEKNIKER / MONTØR

TIL EN FULDTIDSSTILLING PÅ SJÆLLAND


