
Medarbejder til teknisk afdeling
Brænder du for at dele din tekniske viden og være med til at gøre en forskel for dine kollegaer? Så kan du være vores 
nye tekniske produktspecialist.

Dansk Ventil Center A/S i Vejle søger en medarbejder til vores tekniske afdeling, hvor dit primære ansvarsområde bliver 
at yde teknisk rådgivning til dine kollegaer og vores kunder. Du vil få en meget afvekslende dagligdag lige fra teknisk 
rådgivning i forbindelse med projekter til håndtering af reklamationer – og i særlige tilfælde også ”hands-on” opgaver i 
forbindelse med f.eks. produktudvikling i vores værksted. 

Hos DVC løfter vi i flok og alle bidrager med det, de kan og ingen er bange for at få snavsede fingre.

Du er eksperten, man kommer til for hjælp.

Dine typiske opgaver vil bl.a. være:

• Daglig teknisk rådgivning af kunder og kollegaerEventuelt håndværksmæssig baggrund
• Sparring i forbindelse med større projekter/udviklingsopgaver
• Leverandør kontakt med henblik på at sikre/forbedre den høje kvalitet på produktporteføljen
• Deltage i udarbejdelse af produktdokumentation/-godkendelser mv.
• Reklamationsbehandling

Hvem er du?  
Du har sikkert nogle års praktisk erfaring fra en lignende stilling eventuelt kombineret med en relevant uddannelse som 
for eksempel maskinmester/maskintekniker eller en håndværksmæssig baggrund, eventuelt med en teknisk overbyg-
ning. Har du har erfaring fra ventilbranchen, er det naturligvis et plus. Det vigtigste er, at du er teknisk nysgerrig, og du 
trives med en bred vifte af opgaver i en serviceminded rolle. Du bliver et vigtigt bindeled internt i organisationen, så det 
er afgørende, at du har lyst til et tværfagligt samarbejde. 

Øvrige kvalifikationer:

• Gerne kendskab til procesanlæg eller erfaring med ventiler/rør
• Gode formuleringsevner på både dansk og engelsk
• Gode IT-færdigheder
• Positiv indstilling og godt humør – for det har vi andre
• Hjælpsom og god til at arbejde under til tider stram deadline
• Arbejder selvstændigt og struktureret

Hvem er vi?
Dansk Ventil Center A/S er en af Danmarks førende leverandører inden for ventilløsninger til mange formål og vi er en 
del af Armatec-gruppen, som udover Danmark har afdelinger i Norge og Sverige. Vi er en velkonsolideret gruppe med 
mange års erfaringen indenfor vores felt og er drevet af at levere de bedste løsninger til vores mange loyale kunder.

Vil du vide mere om stillingen eller søge jobbet?
Hvis du er interesseret i ovennævnte, bedes du sende en ansøgning og CV hurtigst muligt til teknikmail@dvcas.dk. Har 
du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Anders Thomsen på telefon 4081 0333. Der vil løbende blive ind-
kaldt til samtaler, så tøv ikke for længe.
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