
 

Specialists in End-of-line solutions, handling, 
packing and logistics solutions, that integrates 
Machinery, Robots, Automation & Vision. 

 

EGATEC A/S offers a full program of automatic packaging Machines. Development, Construction,  
Project Management, Production and Testing is done in Odense, Denmark in our own facilities. 

 
a Hvidkærvej 3, DK-5250 Odense SV    P (+45) 63 15 20 60   m kontakt@egatec.dk    w egatec.dk   

 

Maskinbygger/servicetekniker til montage, service, og opstilling af maskiner 
 

 

EGATEC A/S søger en mekanisk montør/servicetekniker til at bygge/samle vores maskiner her på EGATEC i 

Odense, samt til at montere og opstille disse hos vores kunder i ind og udland.  

Ud over dette vil der i perioder være opgaver inden for service og vedligehold på bestående maskiner og 

komplette anlæg.  

 
Du skal for at komme i betragtning til stillingen have lyst og kompetencer til at arbejde med: 
 

• Teknisk dygtig, primært mekanisk har du en elektrisk god forståelse vil det være et plus.   

• Arbejde positivt, løsnings- og resultatorienteret, ”problemer er til for at blive løst” 

• Søge samarbejde med kunder og øvrige leverandører i forbindelse med montager. 

• God til at kommunikerer både med kollegaer, forhandlere & kunder. 

• Sikre at anlæggene bliver monteret og serviceret korrekt og i høj kvalitet. 

• Have mulighed for at tage sig af akut opståede opgaver. 

 
 

Kvalifikationer: 

• Solid uddannelse, der giver kompetencer til at dække ovenstående opgaver. 

• Evnen til at finde optimale løsninger på opgaverne, ofte i samarbejde med kunderne. 

• Fleksibel, udadvendt, serviceminded og med et godt humør. 

• Mulighed for rejsearbejde. 

• PC og computer kvalifikationer på et godt mellemniveau.  

• Gode sprogkundskaber, du skal som minimum kunne tale engelsk. 

 

 

Vi tilbyder: 

• Et spændende, udfordrende og varierende job, i en virksomhed med vækstambitioner 

• Du kan altid regne med god og kvalificeret opbakning fra dine kollegaer og virksomheden 

• Uformelle og fleksible arbejdsforhold 

• Løn efter kvalifikationer, ordnede og afstemte aftaler 
 

Yderligere information 
Vi opfordrer dig derfor til at søge job hos os, hvis du syntes ovenstående lyder spændende. 
Send din ansøgning & CV vedhæftet en mail til: mf@egatec.dk allerede i dag - samtaler afholdes løbende. 
 

Ønsker du yderligere oplysninger om jobbet, kontakt værkstedchef Mads Frimodt på tlf. 61611070.  


