
Serviceteknikker / reparatør 
Viggo Hansen A/S Odense C.
Vil du være med til at gøre en forskel for de danske fødevareproducenter, bryggerier, 
tobaksindustrien samt mange andre områder?
Hos Viggo Hansen A/S mangler vi en teknisk minded serviceteknikker / reparatør, der kan fejlfinde 
samt udbedre, montere / indkøre, maskiner og produktionslinjer ved vore kunder.   

Viggo Hansen A/S er en Smede- og maskinfabrik, der udvikler, producere og servicere maskiner til 
alle brancher. Vore projekter bliver mere og mere komplekse i størrelse og udformning, derfor søger 
vi en selvstændigt arbejdede og udadvendt kollega, der ikke er bange for den direkte kunde kon-
takt, da meget servicearbejde vil foregå direkte ved vore kunder. 

Du har måske følgende baggrund, men ikke begrænset til. 
• Supervisor indenfor montage af produktionslinjer. (som er træt af de lange udenlandsrejser)
• Maskinmester
• Industriteknikker
• Smed eller maskinarbejder
• Eller tilsvarende. 

Hos Viggo Hansen A/S bliver du en del af et team der tør gå forrest når det gælder kvalitet af det 
færdige produkt, sammenhold samt arbejdsglæde i hverdagen. 

Som kollega ved Viggo Hansen A/S, vil en del af dine daglige arbejdsopgaver blive som
følgende:
• Fejlfinding af maskiner, samt udbedring af disse. 
• Indkøring af produktionslinjer. 
• Service og montage ved vores kunder i Danmark, såvel som i 
udlandet

Kvalifikationer:
• Erfaring med produktion af fødevare maskiner, er en fordel, men 
ikke et must.
• Erfaring med, pneumatik, hydraulik, 
 o Gerne erfaring med vakuum teknik, samt el teknik. 
• Tegningsforståelse.
• Selvstændigt arbejdende.
• Opsøgende hos vores kunder.
• Kvalitetsbevidst og struktureret.
• Gerne truckcertifikat og trailer kørekort.
• Kørekort er et must. 
• Gerne engelsk på et niveau således der kan kommunikeres med 
vores udenlandske kunder under montage.  

Ønskes mere information om jobbet kan produktionschef 
Tim Andreasen kontaktes på telefon +45 28 79 78 77 eller mail: tan@viggo-hansen.dk

Hvilket også er adressen for ansøgninger.  
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Hos Viggo Hansen A/S sætter vi en ære i godt arbejdsmiljø. 
Den sociale del af arbejdslivet vægter vi højt, en gang om ugen er der fælles morgenbrød 
(selvfølgelig betalt af Viggo Hansen A/S), hvor alle ansatte spiser sammen i den samme kantine. 

Derudover har vi årligt:
• Vores sommergrill fest.
• Julefrokost.
• Juleafslutning. 
• Tapas arrangement med vinsmagning, hvor koner/kærester er velkommen. 
•  Personaleforeningen som alle har mulighed for at være medlem af, arrangerer også flere turer på 

årsbasis. 
• Derud over fejrer vi runde fødselsdag, jubilæer, svendegilde m.m.… 

Hos Viggo Hansen A/S har vi en direkte, men med god tone i kommunikationen, alle taler med alle, 
og her er altid tid til en god joke, og nogen gange også en dårlig. 

Vi har en flad organisation, hvor der ikke er langt fra tanke til handling.
Så alle med gode ideer til forbedringer, har mulighed for at påvirke beslutningerne, samt se det 
færdige resultat.   

Viggo Hansen A/S er en ordre producerende virksomhed, hvilket indebærer at der i perioder er en 
høj belastning og i andre mindre. 
I de perioder hvor der er mulighed for det, forsøger vi at få efteruddannet vores medarbejderere via 
kursus eller tilsvarende. 

Hos Viggo Hansen A/S tilbyder vi god fleksibilitet, hvis medarbejderne har behov for nogle kortere 
dage i perioder, tilbyder vi gerne dette.  
Ligeledes har vi i de travle perioder brug for at medarbejderne er fleksible, hvis der er brug for lidt 
ekstra timer. 

Fleksibilitet går begge veje :-)
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