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Servicemontør – Trekantområdet / Fyn 

 

 

Er du elektriker, automatikmekaniker eller noget der ligner og arbejder i dag med 

kaffemaskiner og har du mere end almindelig interesse for kaffe og de maskiner der laver 

den – så har vi brug for dig. 

 

Nimand A/S har travlt, hvorfor vi søger servicemontører i trekantområdet og Fyn. Det er en 

forudsætning, at du har bopæl i området. Vi har hovedkontor i Nørresundby og det er derfor vigtigt, 

at du kan arbejde selvstændigt og selv planlægge din dag, da der ofte kun er dig selv til at løse 

opgaverne. Servicemontørjobbet indbefatter en del kørsel og det er derfor vigtigt, at du trives godt 

med dette.  

 

Vi forudsætter, at du har erfaring som servicemontør, og meget gerne i kaffemaskinbranchen. Vi 

tilbyder en grundig oplæring, dels af vores egne erfarne teknikere dels på intensive kurser i 

Tyskland.  

 

Din baggrund: Du har en faglig baggrund, som elektriker, automatmekaniker, fin mekaniker 

eller lign. og du har erfaring med at arbejde som servicemontør med at servicering af 

kaffemaskiner. 

 

Dine opgaver:  

 Teknisk service af kaffemaskiner og andre produkter som Nimand A/S sælger. 

 Servicere og pleje en voksende kundeplatform. 

 Være sparringspartner for vores kunder om behov og muligheder. 

 

Dine kvalifikationer:  

 Erfaring i fejlfinding og problemløsning fra lignende job. 

 Kan arbejde selvstændigt, er udadvendt og målrettet og ønsker at levere god service.  

 Fleksibel og kundeminded. 

 Energisk, faglig dygtig og tillidsvækkende og god til at kommunikerer. 

 Erfaring med brug af PC nødvendigt, da det er en forudsætning for jobbets udførelse. 

 Ønsker at indgå i et fast team af dygtige medarbejdere. 

 Min. kørekort kat. B. 
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Vi tilbyder:  

 God løn og pension efter kvalifikationer. 

 Mangeårig ansættelse for den rette person – firmaet er stiftet 1987. 

 Gode, glade og positive kollegaer. 

 Et varieret og selvstændigt job, med flere forskellige kundegrupper. 

 Egen servicebil med alt i nyeste håndterings- og kommunikations udstyr 

 Løbende support og teknisk træning. 

 

 

Ansøgning mailes eller sendes til: 
 

Mærket: Servicemontør Trekants området / Fyn - job@nimand.com 
Nimand A/S Thistedvej 62 9400 Nørresundby 

 
 
 

Nimand A/S er stiftet i 1987 og der derfor landets ældste leverandør af drikkevaresystemløsninger 

til Hotel-, restaurant, fastfood branchen og det professionelle erhvervsliv. Gennem mange år dansk 

agent for flere af verdens bedste og mest producerede produkter herunder WMF og Crem 

kaffemaskiner. Med et landsdækkende services -og salgsnet supporter og servicerer vi dagligt 

vores kunder direkte eller via forhandler. 

 


