
Dygtig servicemontør  
til servicering af lifte 

Med reference til Servicechefen bliver dine arbejdsopgaver at 
reparere og vedligeholde markedets bedste bilmonterede og 
selvkørende lifte hos kunder i hele Jylland og på Fyn. 

Liftene er af mærket Versalift, Ruthmann, Hinowa, Almac, Bluelift 
og Skyjack, men andre produkter kan også komme på tale. 

Vi har afdelinger i Farsø og Hedehusene med værksteder, hvorfra 
lifte også kan serviceres.

Hvem er du?
• Du må gerne have branchekendskab fra liftbranchen eller 

kranbranchen
• Du er servicemindet og fleksibel
• Du er traktor-/lastvognsmekaniker, entreprenørmaskine 

mekaniker eller lignende
• Du kan fejlfinde på elektronik, hydraulik og anden mekanik
• Du kan arbejde med og har erfaring med brug af PC til 

fejlfinding
• Du er meget engageret i dit job
• Du er pertentlig – det er personlig sikkerhed, det gælder
• Du kan arbejde selvstændigt og i teams 
• Du taler og forstår dansk og gerne engelsk
• Bopæl i rimelig afstand fra Farsø 

Hvad tilbyder vi?
• Du bliver en del af et internationalt og fagligt miljø på en 

dynamisk arbejdsplads i konstant udvikling
• En supporterende ledelse med mange års branchekendskab
• En arbejdsplads med gode muligheder for at videreudvikle 

dine faglige og personlige kompetencer
• En høj grad af selvstændighed i jobbet og frihed under ansvar
• Modspil og medspil fra engagerede og kompetente kolleger
• En grundig faglig uddannelse og sidemandsoplæring
• Løbende kurser i egne og tilkøbte agenturer
• En aktiv personaleforening
• Pensions- og sundhedsordning
• Morgenbrødsordning 
• Frugtordning

Interesseret? 
Hvis du har spørgsmål til jobbet eller er  
interesseret i en rundvisning på virksomheden  
inden du sender din ansøgning, så kontakt  
servicechef Jákup Mortensen  
på tlf. 2449 1032

Send din ansøgning til job@versalift.dk
Tiltrædelse snarest muligt
 

Søger du en ny hverdag i et internationalt miljø  
med gode og engagerede kolleger, som hjælper hinanden?

VERSALIFT Denmark A/S 
Søndervang 3, 9640 Farsø   

Tlf. 9863 2433 
www.versalift.dk

VERSALIFT
D E N M A R K 

 
VERSALIFT Denmark A/S er del af et dynamisk internationalt team på ca. 2.000 medarbejdere, hvoraf ca. 180 arbejder i Farsø. Vi er ejet af amerikanske  

TIME Manufacturing Company beliggende i Waco, Texas. VERSALIFT Denmark A/S er eksport kontor for hele verden uden for Amerika via forhandlernetværk  
samt ansvarlig for underafdelingerne i UK, Frankrig, Spanien og Sverige. Herudover har vi egen produktion samt opbygning, montage og service af kurvelifte på vare- og lastbiler samt bilindretninger.  

Se mere på  www.versaliftinternational.com - Se firmapræsentation på YouTube her

http://www.versalift.dk
http://www.versaliftinternational.com
https://www.youtube.com/watch?v=Q8IYwVTrHRA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Q8IYwVTrHRA&t=2s 

