
Servicetekniker
Rubæk & Co. A/S, Søndersø Fyn

Vi søger en ny kollega til stillingen som Servicetekniker. Stillingen ønskes besat 
hurtigst muligt. Nøgleord for stillingen er ansvar, fleksibilitet og teamwork.

Om jobbet
Hos Rubæk får du masser af plads. Du vil indgå i et team af gode kollegaer, som 
i dag håndterer salg og projekter relateret til maskiner. Når du starter, sørger 
vi selvfølgelig for en grundig oplæring i vores mange løsninger samt arbejds-
gange. Vi tilbyder en varieret arbejdsdag, hvor størstedelen af tiden bruges på 
serviceeftersyn, akutte reparations- samt installationsopgaver. Du kommer 
primært til at arbejde med vores store sortiment af ballepressere og 
komprimatorer hos vores kunder. Opgaverne er ikke begrænsede hertil. Der 
vil også være opgaver med klargøring og vedligeholdelsesarbejde på værksted 
i Søndersø. Der kan også være monterings- og serviceopgaver relateret til 
Rubæks øvrige produkter.

Til daglig vil du være en del aktiv del af vores serviceteam. Du vil få indflydelse 
på planlægningen af arbejdsopgaverne hos kunderne samt på den administra-
tive del med journalføring, indrapportering og reservedelsforbrug. Vi tilbyder 
løn efter kvalifikationer, pensionsordning, helbredsforsikring samt en helt ny 
og godt indrettet servicebil.

Om dig
Du er uddannet automatik-, auto-, entreprenør- eller landbrugsmekaniker. 
Dine tekniske evner ligger inden for el, hydraulik, mekanik og svejsearbejde. 
Du har erfaring med fejlfinding på styringer. Du kan kommunikere på dansk og 
engelsk.

For at blive en succes i stillingen er det vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt, 
struktureret og med en høj grad af ansvarlighed i kombination med tæt team 
samarbejde. Vi har brug for endnu en kollega, der er fleksibel og går til sit ar-
bejde med positivitet, samt sætter en ære i at levere høj kvalitet og den aller-
bedste service til vores kunder.

Ansøgning og kontakt
Tiltrædelse efter aftale. Send dit CV og ansøgning til ansogning@rubaek.dk. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Michael Søren-
sen på tel. 21 32 03 40 eller Steen Schütze på tel. 23 70 58 90. 

Siden 2019 har Rubæk væ-
ret en del af Sulo Group, der 
har mere end 2.300 ansatte 
i datterselskaber over hele 
verden. Vi servicerer kunder i 
over 50 lande. Dette gør 
Sulo Group til Europas 
førende koncern inden for 
udstyr til miljørigtig affalds-
indsamling og affaldshånd-
tering. Med mere end 
8.000 kunder i Danmark 
har vi stor erfaring med 
både store og små virk-
somheder - private som 
kommunale.

Vores produktsortiment 
spænder fra containere, 
komprimatorer, pap-
pressere, 2- og 4-hjulede 
affaldsbeholdere, ned-
gravede affaldssystemer, 
udstyr til affaldshåndtering 
samt service .

 www.rubaek.dk
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