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SERVICETEKNIKER – Assistant Chief Technician
BLUNOX A/S i Vedbæk søger en Servicetekniker med kompetencer inden for mekanik
og el. Du kommer til at arbejde selvstændigt med kommissionering, service og forebyggende vedligehold på BLUNOX-anlæg installeret hos kunder, der blandt andre
tæller A.P. Møller-Mærsk, det Danske Søværn og den engelske Royal Navy.
Du vil endvidere blive direkte involveret i montageproduktion samt test af kritiske
nøglekomponenter/systemer og styreskabe på BLUNOXs egen produktions- og lagerfacilitet.
Du kommer til at arbejde med verdens mest kompakte og energieffektive løsninger
til NOx og er med til at skabe et bedre og grønnere miljø. Du indgår i Service and
Manufacturing afdelingen med reference til Direktøren. Sammen med virksomhedens
øvrige ansatte bliver du en del af et stærkt team der alle sætter en ære i at levere
produkter af høj kvalitet.
BLUNOX A/S er branchens førende inden for SCR Emission Control Solutions for NOx
Reduction. BLUNOX fremstiller SCR-systemer med op til 98% NOx reduktion, der er
baseret på den banebrydende Digital Airless Multipoint-teknologi. Systemerne sælges
til marine, offshore, off-highway og stationære applikationer.
Du er proaktiv og udadvendt. Du er drevet af at arbejde selvstændigt, men forstår
også vigtigheden af at kunne sparre med dine kolleger, når opgaverne kræver det.
Dine primære arbejdsopgaver vil være:
• Kommissionering og service af BLUNOX SCR systemer hos kunder i ind- og udland.
• Montageproduktion samt test af kritiske nøglekomponenter/systemer og styreskabe
• Koordinering af service/kommissionering, planlægning og opfølgning
• Sikre at produktkvaliteten forbliver høj
• Du vil have op til ca. 45 rejsedage om året
Din baggrund:
• Du har en uddannelse som maskinmester, automatiktekniker, elektriker eller
andet relevant
• Du har erfaring med kommissionering og servicearbejde, gerne fra den maritime verden
• Du har erfaring med elektrisk og mekanisk montage produktion
• Kendskab til PLC-programmering vil være en fordel
• Erfaring med offshore arbejde og sikkerhedskurser hertil vil være en fordel
• Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale, og kan kommunikere konstruktivt med kunder
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Dig som person
Du har gode samarbejdsevner og trives med udfordringer i en mindre organisation,
hvor man hjælper hinanden. Du er ansvarsbevidst og struktureret med en god ordenssans. Du sætter pris på en afvekslende hverdag med bredde i jobbet samt med kontakter både i og udenfor virksomheden. Du sætter tillige en ære i at præsentere dit
arbejde i en høj kvalitet.
Virksomheden tilbyder
Du får en alsidig hverdag med faglige udfordringer. Muligheden for at arbejde med et
førende produkt der gør en stor forskel for et bedre og grønnere miljø. En uformel
virksomhed med mulighed for at sætte sit præg på hverdagen. Lyse kontorlokaler
beliggende i et kontormiljø der både byder på en god frokost og fitnessmuligheder.
Tiltrædelse
Snarest, der vil blive interviewet løbende.
Jobtype
Fast fuldtidsstilling.
Arbejdssted:
Frydenlundsvej 30 - Vedbæk.
Ansøgning
Lyder jobbet interessant for dig, skal du sende en skriftlig ansøgning hurtigst muligt
til hr@blunox.com. Vi interviewer løbende til stillingen, så tøv ikke med at sende
din ansøgning.
Har du brug for yderligere oplysninger inden du søger er du velkommen til at kontakte Cheftekniker Simon Munkstrup på telefon +45 44 22 83 10 eller mail
SFM@blunox.com
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