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CALDAN CONVEYOR A/S er en på verdensplan førende leverandør af transportanlæg til overfladebehandlingsindustrien. Virksomheden ligger i 
Galten ved Aarhus, og er en veletableret, moderne teknologivirksomhed med 60 års brancheerfaring. CALDAN projekterer, producerer og monterer 
interne transportanlæg til automatiserede lakeringsopgaver i både ind- og udland. CALDAN er i stor vækst, og har 2 gange fået tildelt Børsens pris 
som Gazellevirksomhed. Derudover er koncernen finansielt velfunderet, og har en lang årrække opnået AAA rating. CALDAN har datterselskaber i 
Tyskland, England, Frankrig, Kina og Indien, og beskæftiger 140 engagerede medarbejdere. CALDAN er en del af svenske Axel Johnson International 
AB. En koncern der ejer 150 virksomheder og har 4400 medarbejdere ansat, fordelt i 30 lande. Læs mere på www.caldan.dk

Overhead & floor conveyors - worldwide leading supplier.

SERVICETEKNIKER TIL OPGAVER I IND- OG UDLAND

Har du interesse for vedligeholdelse og servicering af 
mekaniske komponenter, og har du erfaring som mekanisk 
servicetekniker eller erfaring fra en lignende branche?
 
Som servicetekniker bliver du en del af vores Service & 
After Sales team, og du får sammen med 15 dedikerede 
kolleger i Danmark, England og Tyskland opgaven med at 
ombygge, servicere og vedligeholde vores anlæg hos vores 
internationale kunder i ind- og udland

Dine arbejdsopgaver vil være:
• forebyggende vedligeholdelse af conveyoranlæg
• reparation af conveyoranlæg
• udarbejdelse af servicerapporter 
• ombygning af conveyoranlæg
• træning af kundernes vedligeholdelsespersonale 
 
Stillingen er fuld tid, og der må forventes 125-150 rejsedage 
om året.
 
Vi forventer at du:
• formentlig har en uddannelse som smed, 
 mekaniker eller lignende
• er kvalitetsbevidst og struktureret
• trives med at arbejde selvstændigt og 
 kan prioritere din tid
•	 er	serviceminded	og	fleksibel
• taler engelsk og gerne tysk.

Vi tilbyder:
Et variereret og udfordrende job i en international 
virksomhed, der arbejder med nogle af de helt store 
globale industrivirksomheder. 

Når du ikke er ude på serviceopgaver i ind- og udland, vil 
din faste base være vores kontor i Galten eller Næstved.  
Her hersker en kultur af hjælpsomhed uanset om du  
befinder	 dig	 i	 produktionen,	 på	 lageret	 eller	 i	 admini-
strationen. 

Der vil blive stillet servicebil, mobiltelefon og pc til rådighed.  
Din	 løn	 fastsættes	 individuelt	 efter	 kvalifikationer.
virksomheden tilbyder pensionsordning, sundhedssikring 
samt overskudsdeling. 
 
Stillingen har reference til virksomhedens Service- & After 
Sales Manager, Michael Hald.

Send din ansøgning og CV til mh@caldan.dk.
 
Vi har ingen ansøgningsfrist og ansøgningerne behandles 
løbende.

Hvis du ønsker at høre mere om stillingen, er du velkommen 
til at kontakte Michael Hald, på telefon 20 42 55 66 eller 
e-mail: mh@caldan.dk.
 
Tiltrædelse snarest muligt.


