
 
Servicetekniker til dentalbranchen, Sydjylland og Fyn 
 

Her går det stærkt og vores dynamiske team i Sydjylland og på Fyn har brug for endnu en frisk kollega at 

dele området med. Derfor leder vi efter en erfaren og selvstændig servicetekniker med en stærk teknisk 

baggrund - f.eks. som elektroniktekniker, elektriker eller automatikmekaniker. 

 

Om stillingen 

Vi er en teknisk virksomhed, der tilbyder service, akutservice og eftersyn af klinikudstyr på 

tandlægeklinikker. Dit arbejde vil primært bestå af at: 

• reparere tandlægeunits, autoklaver, sug, kompressor og øvrigt klinikudstyr. 

• udføre periodisk service af udstyr.  

• montere nyt udstyr. 

Nogle reparationer sker på eget værksted, men langt de fleste vil foregå ude hos vores super søde kunder 

på landets tandlægeklinikker. Du vil opleve meget alsidige arbejdsdage, hvor ikke to dage er ens.   

Vi sørger for al oplæring i dentalbranchens udstyr. 

Du vil primært skulle dække Jylland og Fyn med udgangspunkt fra din egen bopæl. Opgaverne løses ofte i 

samarbejde med en eller flere af vores kolleger.  

Arbejdstiden er fuldtid - med behov for god fleksibilitet, da nogle dage vil trække ud.  

 

Din baggrund 

Du har bred erfaring – og er:  

• en god håndværker, der sætter en ære i at levere et godt stykke arbejde - hver gang. 

• struktureret og god til at holde styr på detaljerne.  

• god til at fejlfinde, kan tænke kreativt, kan arbejde hurtigt og effektivt uden at blive stresset. 

• Udadvendt og glad for at møde nye mennesker, god til at skabe kontakt og i øvrigt super 

servicemindet og løsningsorienteret. 

 

Lidt om os 

Vi er tandlægebranchens stærke samarbejdspartner inden for tandlægeudstyr. Vores fokus er på salg, service og 

reparation samt ombygning og klinikindretning. Vi er i dag 17 medarbejdere med hovedkontor i Middelfart og 

mindre afdelinger rundt om i landet.  

Vi er en flok positive kolleger, der er super gode til at samarbejde og hjælpe hinanden. Vi værdsætter en fri 

men respektfuld omgangstone. Og vi tror på, at sikringen af den gode kundeoplevelse ligger i vores alles 

hænder.  

Er du interesseret og deler vores tilgang til opgaver og kunder – så send straks din ansøgning og dit cv til 

info@dentsupport.dk. 

 

Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til servicechef Carsten Kjær på 51 24 05 95 eller 

medindehaver Matti Overgaard på 70 23 31 21. 

Læs mere om Dent Support på www.dentsupport.dk. 

 

Ansættelsesdato er hurtigst muligt. Vi behandler de indkomne ansøgninger løbende – så skynd dig at søge. 

 

http://dentsupport.dk/klinikindretning/
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