
 

Om Hörmann: 
Hörmann-gruppen er Europas førende udbyder af døre, porte og låger. Siden grundlæggelsen i 1935 har virksomheden produceret 
mere end 15 millioner porte, som finder anvendelse i hele verden. På 27 specialiserede fabrikker i Europa, Nordamerika og Asien 
fremstiller mere end 6.000 medarbejdere porte, låger, døre, karme og åbnere i høj kvalitet til brug i private boliger og erhvervs-
ejendomme. Den verdensomspændende Hörmann-gruppes hovedsæde ligger i den lille tyske by Steinhagen. Den familieførte 
virksomhed omsætter over 1 milliard euro, har mere end 80 egne salgsafdelinger i over 30 lande og flere hundrede forhandlere, i 
omkring 35 andre lande, sørger for, at kunderne altid har Hörmann lige i nærheden. 

Se mere på www.hoermann.dk 

Hörmann Danmark søger servicetekniker 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 men lige nu allermest i  

Nord Øst Sjælland 
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 og vi byder på Pensionsordning og udvidet 
Sundhedsforsikring. 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. 

http://www.hoermann.dk/
mailto:hr@hoermann.dk

