Vi søger Service Montør

Som specialister i forbrændings- og
kedelsystemer til biomasse og affald for
såvel industri som fjernvarme, oplever
vi en

stigende efterspørgsel efter vore

produkter. Derfor søger vi en ny kollega
til vores service team.

Som servicemontør får du til opgave at servicerer eksisterende Weiss og Linka
biomasse energianlæg, samt lejlighedsvis at deltage i installation af komplette
kedelanlæg samt større komponenter ude ved kunden. Du vil i det daglige arbejde
tæt sammen med det øvrige serviceteam, kunder og forskellige underleverandører.
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Weiss har kunder i hele Europa, og du skal forvente mellem 160 - 200 rejsedage om
året. Du bliver en del af et engageret, udadvendt og kompetent team, som vægter
service hos vores kunder og kvalitet højt.

Kvalifikationer og kompetencer
Du har erfaring med service/montage, gerne af biobrændselsanlæg, og du trives i en
travl hverdag med mange forskellige opgaver.
Som person er du serviceminded og sætter en ære i at levere høj kvalitet. Du er samtidig ansvarsbevidst og god til at samarbejde på tværs af faglighed.

Vi forventer
- At du er faglært smed, maskinarbejder el.lign.
- At du har erfaring med VVS-arbejde, hydraulik, og lign.
- Det er en fordel hvis du har kendskab til fyringsanlæg med biomasse
- At du har erfaring med CO2, TIG og/eller elektrode svejsning - certifikat ikke et krav

- At du kan begå dig på engelsk og gerne tysk
- At du har kørekort
- At du vil rejse

Vi tilbyder et udfordrende og afvekslende job, hvor ikke to dage er ens. Du
bliver en del af en professionel virksomhed med solide værdier og gode
kollegaer. Desuden tilbyder vi servicebil, løn efter kvalifikationer, pension,
mobiltelefon, bærbar PC og sundhedsordning.

World-class green service solutions

Weiss tilbyder

Ansøgning:
Spørgsmål kan rettes til Kenneth Iversen på tlf. 28 91 85 02.
Ansøgning samt CV sendes pr. e-mail til
anmubi@weiss2energy.eu

Om Linka Group
Linka er grundlagt i 1978 og er blandt verdens førende specialister inden for udvikling,
projektering og opførsel af fuldautomatiske biomasseanlæg, til industri, institutioner, landbrug og fjernvarmeværker. Virksomheden beskæftiger cirka 50 medarbejdere, fordelt på
administration, produktion, montage og service.
Linka® har i 2018 opkøbt det svenske selskab, Jernforsen, som gennem de seneste 35 år
har leveret biomasse kedelsystemer til især det svenske, norske og finske marked. Med
overtagelsen står Linka® stærkt forankret på det skandinaviske marked, og vi har yderligere
udvidet vores produktportefølje med anlæg op til 35 MW samt teknologi for våde brændsler
og affaldstræ. Efterfølgende har Linka® i årsskiftet 2019/2020 overtaget det rekonstruerede
Weiss ApS med IP-rettigheder, serviceorganisation og mere end 90 års erfaring i
energibranchen med mange forskellige typer energianlæg. Det er en integreret del af
Linkas strategi, at virksomhederne skal anvende hinandens
ressourcer ved at udveksle erfaringer og teknologi, og med opkøbet
kan vi trække på de særlige tekniske og faglige kundskaber, som
Jernforsens og Weiss’ kompetente medarbejdere og serviceorganisation sidder inde med. Alle tre virksomheder indgår i Linka® Group
koncernen.

