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Har du lyst til arbejde i en travl servicevirksomhed  
med masser af udfordringer, mange timer bag rattet,  
lange arbejdsdage og korte ferier?

Dent Support søger 

servicetekniker

Så er her måske det rette job for dig.

Vi forestiller os, at du inden for de seneste par år har  
afsluttet en eller anden form for teknisk uddannelse  
(helst noget med el/elektronik), at du er god til at fejl
finde, kan tænke kreativt, kan arbejde hurtigt og effektivt 
uden at blive stresset samt at du er en god og engageret 
håndværker – også udenfor dit eget fag.

Dit arbejde vil primært bestå af at reparere tandlæge
units, autoklaver, sug, kompressor og øvrigt klinikudstyr 
samt udføre periodisk service af udstyr og montere nyt 
udstyr.
 
Hvis du har flair for det, kan salg af udstyr senere komme 
på tale. Nogle reparationer foregår på vores eget værk
sted, men langt de fleste vil foregå på tandklinikkerne 
rundt om i landet. Det er derfor vigtigt, at du er glad for 
at møde nye mennesker, god til at skabe kontakt, trovær
dig og tillidsvækkende og i øvrigt er serviceminded og 
løsningsorienteret.

Du skal have en god fysik. Jobbet som serviceteknikker 
er nemlig krævende, og derudover kan der til tider være 
mange timer bag rattet. 

Du vil blive tilknyttet vores hovedkontor i Middelfart, hvor 
du skal indgå i et stærkt team af gode medarbejder,e som 
alle har været hos os længe. Du skal være indstillet på at 
hjælpe til med alt, stort som småt. Og helt ultimativt skal 
du være udstyret med en meget stor portion humor for 
at kunne trives hos os. 

Har du spørgsmål til jobbet så ring og tal med Tine. 

Tiltrædelse hurtigst muligt. Løn efter aftale. 

Ansøgning sendes på mail til  
info@dentsupport.dk inden 30.4.2016.


