COPYTEC
Copytec Office Solutions ApS søger:

Servicetekniker til 3D printere og printere
Har du flair for teknik og it – og har du mod på at lære nyt?
Har du teknisk forståelse og indsigt og vil du gerne arbejde med fremtidens teknologi?
Så vil vi gerne høre fra dig!
Copytec tilbyder:
•
•
•
•
•
•

Et job hvor du kommer til at arbejde med fremtidens teknologi, der kommer til at få en enorm indvirkning
på bæredygtighed produktion
En hverdag præget af selvstændighed – du kan planlægge selv
Copytec er en virksomhed der leverer branchens bedste service – det bliver du en del af
Et spændende job i en virksomhed i god vækst.
Vi tilbyder en god løn efter kvalifikationer, relevant efteruddannelse, sundhedsforsikring, arbejdstøj, m.m.
Vi har en AAA Sølv kreditrating, din sikkerhed for stabilitet og jobsikkerhed.

Som servicetekniker hos Copytec vil du opleve alle fordelene ved at arbejde i en mindre virksomhed. Tonen er
særdeles uformel, og der er ikke langt fra tanke til handling. Dit arbejde vil være installation, vedligeholdelse og
drift af vores kunders maskiner, herunder plottere og printere, men sideløbende med dette vil du også komme til
at arbejde med 3D print som efterhånden vil blive en stor del af din hverdag. Arbejdet foregår for det meste hos
vore kunder i Østjylland.
Faglig profil:
•
•
•
•

Du brænder for at hjælpe kunder med deres tekniske udstyr
Du har flair for at arbejde med mekaniske og elektriske komponenter
Du har en god viden indenfor generel IT.
Du har et stort ønske om at lære nyt

Som person er du ekstremt løsnings- og kundeorienteret, og du giver ikke op når det driller.
Du har styr på dine aftaler og dine opgaver og du sætter en ære i at løse dine opgaver til tiden
Du er god til at læse og forstå tekniske manualer, som oftest er på engelsk
Du har bopæl i Aarhus- området

Forventet tiltrædelsesdato: snarest
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet eller om Copytec, er du velkommen til at kontakte Bjarne
Rasmussen på telefon 86 11 40 11.
En motiveret ansøgning kan du fremsende til epost@copytec.dk.
Copytec Office Solutions ApS
Att.: Bjarne Rasmussen
Gunnar Clausens Vej 7
8260 Viby J.
Om Copytec Office Solutions ApS/Copytec 3D Solutions ApS:
Siden vi startede i 1980 har vi været Ricoh forhandler - vi sælger alle Ricohs produkter herunder
multifunktionsprintere, printere, interaktive whiteboards, videokonference, softwareløsninger og produktions
printere. Vi er ligeledes forhandler af Sindoh 3D printere til industrien
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