
Troldtekt A/S søger: 

Tekniker til vagtgående arbejde (aften/nat)

i højteknologisk produktionsvirksomhed i fremgang

Stillingen

Troldtekt er inde i en meget positiv udvikling, med udvi-
delse af fabrikken, samt behov for at flere produktions-
linjer skal køre 24/7 for at følge med den øgede efter-
spørgsel. Derfor er det blevet nødvendigt at styrke 
teknisk afdeling på fabrikken i Troldhede. 

Som vagtgående tekniker bliver du del af en teknisk af-
deling der tæller 17 personer, der i et tæt samarbejde 
sikre at fabrikken holdes kørende. Teknisk afdeling ser-
vicerer, vedligeholder og optimerer det højteknologiske 
produktionsapparatet på fabrikken i Troldhede. 

Du vil som vagtgående tekniker indgå i en dynamisk 
hverdag, hvor opgaverne vil være meget varierende og 
stiller krav om en alsidig teknisk forståelse. Bestrider du 
en kombination af mekanisk og elektrisk forståelse vil 
det være en stor fordel, da du i fejlfindingssituationer 
ofte vil skulle forstå samspillet mellem mekanik og el, 
samt pneumatik, hydraulik, robot-teknologi mv.

Hovedopgaver

• Din primære opgave vil være at afhjælpe tekniske
 nedbrud, så produktionen hurtigst muligt bliver
 kørende igen.
• Klassiske vedligeholdelsesopgaver på anlæg, der
 holder stille.
• Mindre projekter på værkstedet afhængig af din profil. 

Dit arbejdssted vil være på vores fabrik i Troldhede ved
Videbæk.

Faglige kvalifikationer

• Teknisk uddannelse som smed, elektriker,
 automatiktekniker eller lignende.
• Du motiveres af teknik generelt og har en alsidig
 teknisk forståelse.
• Du brænder for at arbejde med dine hænder og er
 ikke bange for at blive beskidt.
• Du har lyst til at dygtiggøre dig ud i den tekniske verden.

Personlige kompetencer

• Din arbejdsstil er kendetegnet ved ansvarlighed, struktur
 og fleksibilitet, og du forstår at bevare overblikket i travle
 situationer, hvor du ved nedbrud skal handle hurtigt.
• Du er kvalitetsorienteret, fagligt stolt og sætter en ære i
 at levere en stabil indsats og et godt resultat.
• Du er udadvendt og positiv, og du befinder dig godt med,
 at opgaverne spænder bredt.
• Du bidrager med godt humør, og du har en serviceminded  
 og imødekommende personlighed, der falder naturligt  
 ind i rollen som teknisk servicefunktion til produktionen.
• Du trives med et stort ansvar, da du i din vagtgående
 funktion vil komme til at være eneste tekniker på fabrik- 
 ken. Der er mulighed for tilkald af support ved behov.
• At du er mødesikker er en selvfølgelighed.

Vi tilbyder

Et spændende og meget afvekslende job i en virksom-
hed i kraftig vækst og med en sund økonomi. Du vil
blive en del af et godt team med engagerede og
kompetente kolleger i en åben organisation med korte
beslutningsveje og rigtig gode arbejdsbetingelser.

Vi søger en vagtgående tekniker til:

• Aften: 4 x 9 timer 15 min. man-tor. (14.45-00.30)
   eller
• Nat: 4 x 6 timer 10 min. man/tir-tor/fre. (00.05-06.15)
         1 x 8 timer 20 min. fre/lør. (21.50-06.10) 

Oplæring vil ske på daghold.

Ansøgning

Send en ansøgning til job@troldtekt.dk
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at
kontakte vedligeholdelsesleder Hans Jakobsen
på telefon 96 94 75 02.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Hos Troldtekt A/S mener vi, at akustisk komfort og sundt indeklima er centrale elementer i det gode byggeri. Siden 1935 har vi produceret 
Troldtekt akustikplader af to af naturens egne materialer - træ og cement. Vi designer, udvikler og producerer pladerne i Danmark under mo-
derne, miljøskånsomme forhold. Social ansvarlighed, bæredygtighed og digitale løsninger er en vigtig del i vores forretningsfilosofi. Troldtekt 
er en økonomisk meget sund virksomhed og beskæftiger i alt ca. 165 dygtige medarbejdere. Vores kunder er i første led arkitekter og i det 
afsluttende salg trælasthandlere og entreprenører. Find yderligere information på www.troldtekt.dk.

> www.troldtekt.dk


