
Hvem er du?
• Du er i stand til at arbejde selvstændigt og i team
• Du har sans for detaljer og kvalitet
• Uddannelse er ikke så vigtig, bare du kan lide at arbejde 

med hænderne og er klar på at lære. Eventuelt en baggrund 
som mekaniker, smed, elektriker eller lignende, men det er 
intet krav.

• Du er tillidsvækkende, resultatorienteret, pligtopfyldende 
og mødestabil

• Kørekort (kategori B)

Hos os får du:
• 40 engagerede kolleger med højt humør i et uformelt og 

godt arbejdsmiljø
• Vi tilbyder fastansættelse i fuldtidsstilling
• Vi tilbyder løn efter kvalifikationer

Hvis jobbet har din interesse, så send os en kort ansøgning med 
tilhørende CV.

Lundsbjerg Industrivej 29
6200 Aabenraa
74 61 36 36
salg@teknidan.dk

Falkevej 7-9
6705 Esbjerg
75 22 36 36
esb@teknidan.dk

Smedevænget 14
7000 Fredericia
76 20 12 20
svejseteknik@teknidan.dk

SERVICEMEDARBEJDER

Historien om Teknidan 
starter med Svend Ebsen 
og tre medarbejdere i en 
gammel bagerbutik i  
Søndergade i Aabenraa i 
1984.

Vi er altså gået fra at være 
et mindre foretagende i en 
gammel bagerbutik i 1984, 
til i dag at råde over mere 
end 6000 m2 i tre forskel-
lige byer i det sydlige  
Danmark.  
Også medarbejderstaben 
er vokset til i dag at tælle 
40 højtkvalificerede  
medarbejdere, som hver 
dag står klar til at hjælpe 
alle vores kunder.

Ønsker du at høre mere om stillingen, inden du sender din 
ansøgning, er du velkommen til at kontakte Peter Engberg: 
Tlf. 2922 2200 eller mail pe@teknidan.dk
Du skal sende din ansøgning til Allan Bengtsen:
ab@teknidan.dk

Ansøgningsfrist: 27.03.2023
Ansættelsesdato: Hurtigst muligt

Vi glæder os til at høre fra dig.

Hos Teknidan i Fredericia har vi travlt, og mangler et par 
hænder til at servicere vores kunder.
Har du en opfinder gemt i dig og bare en smule teknisk snilde 
og lysten til at lære, så er det lige dig, vi mangler.

Hvad kan vi tilbyde:
• Et job i vores serviceafdeling med 3 kollegaer, der deler 

deres store erfaring med dig
• Du kommer til at udføre simpel fejlfinding, test og repara-

tion af svejseslanger - vi skal nok hjælpe dig
• Samling og test af svejsemaskiner
• Fremstilling af svejseslanger efter kundespecifikationer


