
 

Viessmann Refrigeration Systems ApS søger Køletekniker & Elektriker 

Hos Viessmann tager vi os af vores planet ved at udvikle bæredygtige energiløsninger inden for opvarmning, 
industrisystemer og køling – af hensyn til miljøet og fremtidige generationer. Vi er en familieejet virksomhed 
og vi har været miljøpioner og banebrydende indenfor teknologi i 100 år. Entusiasme for nye teknologier og en 
iværksætterånd er en del af vores DNA. 

Vores køledivision servicerer og installere alle former for køl til kommercielt brug og er i rivende udvikling.  

Hvad søger vi  

Vi søger engagerede køleteknikere til vores Sjællands afdeling. Opgaverne du kommer til at udføre, vil være 
servicering af butiks- og supermarkeds samt storkøkken udstyr baseret på HFC, HFO, Co2 samt Glykol, i alt 
fra store til små anlæg. Vi søger også køleteknikere der udelukkende servicerer plug-in møbler. 

Derudover søger vi også elektrikere til fejlfinding, udskiftning samt montering af el komponenter på 
køleanlæg. 

Vi ønsker profiler som er interesseret i en afvekslende hverdag med et bredt spænd af kunder og 
opgavetyper. 

Faglighed og personlighed 

Du er uddannet køletekniker eller elektriker med bopæl i Nord- eller Midtsjælland. Som person er du ansvars- 
og kvalitet bevidst og har en positiv tilgang til varierende og udfordrende arbejdsopgaver. 

Endelig har du den nødvendige brancheerfaring til at arbejde selvstændigt under ansvar, såvel som i teams, 
for at bidrage med et højt serviceniveau med kunden i fokus. Det er vigtigt at du er fleksibel når det er 
nødvendigt og kan deltage i firmaets valgordning. 

Vi tilbyder 

- God konkurrencedygtig løn, inkl. Pensionsordning samt Sundhedsforsikring. 
- Ansættelse med udgangspunkt fra egen bopæl (dvs. løn fra du sætter dig i bilen til du er hjemme)  
- Tid til efteruddannelse i form af kurser m.m. indenfor kølebranchen.   
- Gode stabile arbejds- og ansættelsesvilkår. 
- Fokus på dig og hvad du helst vil håndtere af opgavetyper. 
- Spændene vekslende hverdag 
- Gode kompetente kollegaer med højt humør og god omgangstone. 

 Interesseret? 

Send ansøgning samt cv til Dennis Nielsen på mail: nind@viessmann.com 

Du er også velkommen til at ringe eller komme forbi vores hovedkontor i Farum. 

Med venlig hilsen 
Dennis Nielsen 
Serviceleder Øst  
Farum Gydevej 77, 3520 Farum. 
Telefon: 45 66 21 28 / Mobil: 24 43 54 46 

mailto:nind@viessmann.com

