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Servicetekniker 

Vores gode kollega, Preben har valgt at gå i lære som automatiktekniker hos os. Det er vi rigtig glade for, og 
derfor kan vi også åbne op for at byde hans afløser i Brade Service & Solutions velkommen. Vi søger derfor 
servicetekniker til at overtage pladsen.  

Den rette person har flair for teknik og forståelse for mekanik. Vi stiller dog ikke et specifikt krav til 
uddannelse, men vægter i højere grad, at du på det personlige plan passer ind i teamet og vores kultur. Du 
skal besidde evnen, lysten til at lære, kunne tage ansvar og være morgenfrisk, da den primære arbejdstid er 
mellem kl. 04.00 -12.00.  

Kompetencer og opgaver 
 
Du vil indgå i et dynamisk serviceteam, som er ansvarlig for drift, reparation og vedligeholdelse af mekaniske 
og elektriske dele på vores kundes automatiske maskinanlæg. Disse består bl.a. af fuldautomatiske 
højlagerkraner, palle- og båndtransportsystemer. 

Du skal som servicetekniker være indstillet på at deltage i produktionen, hvilket indbefatter overvågning af 
WMS systemet samt deltagelse i fejlretning af anlægget. 

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til EDB, da vi bruger PM 5 vedligeholdelsesprogram til at styre 
service, og vores vedligeholdes opgaver på produktionsudstyret. 

Vi giver selvfølgelig den fornødne oplæring til udførelsen af den daglige drift. 

Praktisk 

• Arbejdstid vil primært være fra 04.00 - 12.00. 

• Arbejdspladsen / Ansættelses stedet vil være Kærup Parkvej 5-7 4100 Ringsted. 

Lønnen vil blive forhandlet individuelt på et attraktivt niveau, der modsvarer dine kvalifikationer. Brade 
Service & Solutions tilbyder ansættelse i henhold til overenskomsten med DI. 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Jørgen Brade på  
E-mail contact@brade-bss.dk eller på telefonnr. 22 46 87 87. 
Send din ansøgning samt CV via e-mail allerede nu og senest d. 22. april 2022. 

Tiltrædelse d. 1. juni 2022 eller efter aftale. 

Fakta om Brade Service & Solutions 

Brade Service & Solutions er en virksomhed, som har drift, service og vedligeholdelsen på Dagrofa Logistiks centrallager i Ringsted. 
Brade Service & Solutions er en ung virksomhed, som arbejder efter morderne ledelses former. Vi vægter at skabe og fortsat drive en 
virksomhed hvor ansvar, lyst og frihed i arbejdet er en naturlig del af vores hverdag. 



Ringsted, april 2022. 

Brade Service & Solutions er en afdeling af Brade Group ApS  

 


