
Teamleder til værkstedet
Kan du lide at have en afvekslende hverdag med mange bolde i luften?  Kan du lide at bruge værktøj, lave montage og 
arbejde med strøm? Hvis du vil være med til at gøre en forskel sammen med dine kolleger, så kan du være vores nye 
teamleder på vores værksted.

Dansk Ventil Center A/S i Vejle søger en medarbejder til vores værksted og lager, hvor dit primære arbejdsområde bliver i 
vores værksted, som arbejder med mange forskellige typer sammenbygninger og montageopgaver af ventiler,  
aktuatorer, positioners m.v. 

Du vil få en meget afvekslende dagligdag i tæt samarbejde med kompetente og erfarne kolleger på vores værksted og 
lager, men også sammen med hhv. vores tekniske afdeling og indkøbsafdeling. Der vil også være ad-hoc opgaver ifb. 
med f.eks. produktudvikling, kundespecifikke løsninger m.v. Hos DVC løfter vi i flok, og ingen er bange for at få snavsede 
fingre.

Dine typiske opgaver vil bl.a. være:

• Montagearbejde og sammenbygninger af vore produkter
• Funktionstestning og kvalitetskontrol af vore produkter
• Varemodtagelse, vareopfyldning, pluk og pakkeriopgaver
• Arbejde med el-aktuatorer, pneumatik, specialtilpasning af ventiler m.v.
• Planlægning af arbejdsopgaver i samarbejde med kolleger
• Oprydning og status
• Personaleledelse 

Som person er du?  

• Teknisk anlagt og ikke mindst nysgerrig på det tekniske
• Systematisk i dit arbejde og har overblik og struktur
• Kendt for at gå forrest og have hænderne skruet rigtigt på
• Engageret i dit arbejde og mødestabil
• Veltilpas og velfungerende i en til tider travl og hektisk hverdag med deadlines
• Vant til at arbejde med IT på brugerniveau på et lager
• Positiv og har et godt humør
• Glad for at tage ansvar og gå forrest med det gode eksempel
• Klar til at påtage dig nye opgaver og tage ansvar, uden ikke at få afsluttet igangværende opgaver

Hvem er du?
Du har sikkert nogle års praktisk erfaring fra en lignende stilling. Evt. kombineret med en relevant uddannelse fx med 
håndværksmæssig baggrund. Du har muligvis en el-teknisk baggrund. Har du erfaring fra ventilbranchen eller med 
ventiler, er det et plus. Det vigtigste er, at du trives med en bred vifte af opgaver i en serviceminded rolle, og at du har 
mod på at arbejde med ventiler og montage.
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Øvrige kvalifikationer:

• Gerne kendskab til eller erfaring med ventiler og rør
• Gode formuleringsevner på både dansk og engelsk
• Arbejdsom og hjælpsom 
• Arbejder selvstændigt og med andre
• Kørekort til alm. bil og truck
• Medvirke til løbende forbedringer af arbejdsgange 

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 erfaringer indenfor vores felt og er drevet af at levere de bedste løsninger til vore mange loyale kunder.  
Løn efter kvalifikationer, pensions- og sundhedsordning, frokostordning mv. tilbydes.

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 cl@dvcas.dk.  
Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Carsten Lauritsen på telefon 2779 0160.  
Der vil løbende blive indkaldt til samtaler, så tøv ikke for længe.

Ferrarivej 14 Tel.: +45 75 72 33 00 E-mail: mail@dvcas.dk
DK - 7100 Vejle Fax: +45 75 72 75 15 Web: www.dvcas.dk

Dansk Ventil Center A/S


