
 
 

Er du en glad og serviceminded person? 

- Så bliv servicemontør hos os! 
Vi søger en servicemontør til Sydsjælland, som vil sætte en ære i, at møde vores kunder med 
glæde og et smil på læben. 

Reesink Construction er importør af et af verdens største maskinbrands – JCB.  

Vi sælger entreprenørmaskiner og industrimaskiner til hele Danmark. Vi har et solidt fundament med vores 
nye hollandske ejere Royal Reesink, som er en af de største spillere på markedet indenfor maskiner og 
logistik. Se præsentationsvideo af Royal Reesink på: Royal Reesink 

Din profil 

- Erfaren mekanikker indenfor entreprenør- og/eller landbrugsmaskiner 
- Mødestabil og ansvarsfuld  
- Serviceminded  
- Trives med selvstændigt arbejde  
- Fleksibel ved arbejdspresset perioder  
- Kan forstå og læse engelsk 

Teamet bag Reesink Construction 

Vi har hovedkontor i Ulfborg, hvor størstedelen af medarbejderne arbejder. Du bliver en del af et voksende 
serviceteam, som består af kørerende montører, service-/og tekniskkoordinatorer. Dine kollegaer yder 
deres bedste hver dag for at bakke dig op og for at sikre, at JCB forbliver kundernes foretrukne brand og 
Reesink Construction deres foretrukne leverandør.  

Reesink Construction klargør, servicerer og reparerer primært JCB maskiner – og alle typer af maskiner, lige 
fra minigraver, rendegraver, gummiged til store gravemaskiner - og dit arbejde vil derfor blive meget 
alsidigt.  

Du vil naturligvis få en grundig oplæring i produktprogrammet samt løbende kompetencegivende 
uddannelse i de nyeste produkter og teknologi. 

Fantastiske fordele 

Du vil få en stor grad af frihed i hverdagen, men også en klar forventning om, at du yder dit bedste i 
arbejdet. Et fantastisk sammenhold i firmaet, humor og en løs jargon.  

Du får ansvaret for din egen fuldtudstyrede servicevogn, samt en attraktiv lønpakke, god pension- og 
sundhedsordning.  

Vil du være en del af vores fantastiske team? – Så tøv ikke med at sende os en 
ansøgning til: hr@jcb.dk  

Ansøgningerne vurderes løbende.  

Er der spørgsmål til stillingen, bedes disse rettet til Eftermarkedschef Hans Frederiksen på tlf. 70 10 12 14  
JCB tilbyder et omfattende maskinprogram på over 300 modeller til at løse mange forskellige opgaver. Vores specialuddannede mekanikere klargør 
maskinerne og monterer samtidig det specialudstyr, kunden ønsker. Dette sikrer kort leveringstid og en maskine, der er klar til at blive taget i brug 
med det samme. Nicolaisen & Larsen A/S har siden 1975 været importør af JCB-maskiner i Danmark. Virksomheden er i dag en del af den 235 år 
gamle hollandske koncern Royal Reesink med 40 datterselskaber. Koncernen har mere end 2500 medarbejdere fordelt over 10 lande, som alle har én 
ting til fælles – passion for maskiner og logistik. Se mere på Reesink Constructions website: www.jcb.dk 
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