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Hörmann Danmark søger serviceteknikere til porte og læsseramper 
 

 
 
Hörmann Danmark er landsdækkende i både salg og service. For at kunne servicere vores hastigt 
voksende mængde af kunder, har vi brug for dygtige og selvstændige serviceteknikere, i hele landet. 
 
Vi leverer, monterer og servicerer porte til både industri og private, og dine opgaver vil primært være: 
 

 At udføre serviceeftersyn af alle typer porte og læsseramper 
 At udføre fejlsøgning og reparationer 
 At være kundeopsøgende og sælge serviceaftaler 

 
Du kører ud til kunderne direkte fra din bopæl, og planlægger i stor udstrækning selv din arbejdsdag 
med støtte fra servicekontoret. Vagtudkald udenfor normal arbejdstid kan forekomme. 
 
Du har gerne erfaring fra portbranchen (industriporte) som servicetekniker, eller har flair for og erfaring i 
el-arbejde og mekanik, gerne også med kendskab til hydraulik. En relevant faglig baggrund er elektriker, 
automekaniker, lastbilmekaniker eller lignende, med bred erfaring. 
 
Som person skal du, ud over at være en dygtig håndværker, være meget selvstændig, stabil, ærlig, 
tillidsvækkende og meget serviceminded. Vi forventer endvidere at du er samarbejdsvillig, og har stor 
lyst til at lære nyt. 
 
Det er en fordel at du har certifikater som er relevante for jobbet, og kan arbejde med pc. Det er 
naturligvis et krav, at du har gyldigt kørekort til personvogn (B), samt en ren straffeattest. 
 
Hörmann stiller en veludstyret servicebil, værktøj, pc, mobiltelefon og mange gode kolleger til rådighed. 
Lønforhold aftales ud fra den erfaring og de kvalifikationer du har. Du vil fra starten få en grundig 
oplæring i vores produkter og vores arbejdsprocesser. Stillingen er en fuldtidsstilling. 
 
Har du lyst til at være en del af Hörmann Danmark, bedes du sende en mail med din ansøgning og CV 
til e-mail adressen: hr@hoermann.dk 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at sende en mail på samme adresse. 
 
 
 

HÖRMANN DANMARK A/S 
Normansvej 6 
8920 Randers NV 
 
Læs om Hörmann på: www.hoermann.dk 
 


