
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan du lide at skrue på maskiner? Og sætter du en ære i at møde kunder med glæde og et 
smil på læben? Så læs mere om at være Servicemontør ved Reesink Construction herunder. 
 

Reesink Construction A/S har siden 1975 været importør af JCB-maskiner i Danmark. JCB tilbyder et 
omfattende maskinprogram til at løse mange forskellige opgaver i entreprenørbranchen. Reesink 
Construction er en del af den 235 år gamle hollandske koncern Royal Reesink som har 40 datterselskaber. 
Koncernen har mere end 2500 medarbejdere fordelt over 10 lande, som alle har én ting til fælles – passion 
for maskiner og logistik. Du bliver derfor en del af et fællesskab, hvor alle har interessen for maskiner.  
 

Hvad skal du lave som servicemontør hos os? 
Du vil komme til at servicere og reparere primært på alle typer af JCB-maskiner fra minigraver, rendegraver, 
gummiged til store gravemaskiner - og dit arbejde vil derfor blive meget alsidigt. Vi servicerer og reparerer 
også på andre maskiner og brands. Du vil naturligvis få en grundig oplæring i produktprogrammet samt 
løbende kompetencegivende uddannelse i de nyeste produkter og teknologier. 
 

Hvem er du?     
En person der trives med selvstændigt arbejde og som har erfaring med at skrue på entreprenør og/eller 
landbrugsmaskiner. Du er en serviceminded person, som tager ansvar for det udførte arbejde ved kunden. 
Du skal være ærlig i din tilgang og ikke være for stolt til at bede om hjælp om nødvendigt. Du skal kunne 
forstå og læse både dansk og engelsk. 

 
Hvad kan du forvente? 
Du vil få en stor grad af frihed i hverdagen, men også en klar forventning om, at du yder dit bedste i arbejdet. 
Du bliver en del af et fantastisk sammenhold i et firma med humor og en løs jargon. I teamet hjælper vi 
hinanden i et stort omfang, da det ikke forventes at alle kan løse alle opgaver lige godt. Du vil få ansvaret for 
din egen fuldtudstyrede servicevogn, samt en attraktiv lønpakke, god pension- og sundhedsordning. 
 

Interesseret? 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte eftermarkedschef Hans Frederiksen på 
telefon 61 55 83 59. Vi afholder løbende samtaler og ansætter når vi har fundet den rette kandidat til 
stillingen.  

Send din ansøgning til hr@jcb.dk – Mærket: ”Ansøgning – Servicemontør Nordjylland” 
Vi glæder os til at høre fra dig.  
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