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Servicetekniker til ventilation 
  

i-Klima er inde i en positiv udvikling i Københavnsområdet og Sjælland i øvrigt, vi søger derfor til vores 

afdeling i København en erfaren Ventilations servicetekniker indenfor komfort- og Procesanlæg.  

  
Din profil  

Vi søger en person der ser det som en fordel at arbejde tæt sammen med de øvrige teknikere og 
Afdelingschefen i det daglige omkring mange forskellige opgaver, udover de almindelige 

ventilationsservice opgaver det kan eksempelvis være prissætning af mindre opgaver, planlægning af de 

igangværende og kommende opgaver, tilsyn med vores projekter m.m.  
  

Du skal selvfølgelig også kunne lide at arbejde selvstændigt, have et godt overblik over dine opgaver 
som du løser på en professionel og struktureret måde i høj kvalitet.   

  
Du forstår at langsigtede og gode kunderelationer ikke bare er vigtigt for økonomien men også er et 

kvalitetsmærke for dit arbejde derfor føler du det naturligt at yde dit bedste hver dag.  

  
Med andre ord, ønsker du et job hvor du ikke bare er et nummer, men en vigtig del af et professionelt 

team hvor der er højt til loftet og respekt om hinanden så er du måske den person vi søger.  
  

Dine arbejdsopgaver vil være  

• Servicering af ventilationsanlæg og installationer.   

• Udføre fejlfinding/reparationer på anlæg og installationer inkl. automatik installationer.  

• Mindre montage arbejder inkl. fortrådning af automatik.  

• Div. Målinger (luft/tryk/Spænding/kW mv.) samt lettere indregulering.   

• Beregning af egne mindre opgaver. 

  
Dine Kompetencer   

• Du har en vvs eller el-teknisk uddannelse og erfaring med automatik.  

• Erfaring fra lignende servicetekniker stilling.  

• Du har en god teoretisk ballast evt. opnået ved kurser eller uddannelse.  

• Du har kørekort og ren straffeattest. 

• Du kan arbejde med Excel, Word og Outlook samt fagrelevante programmer. 

  
Du kan forvente  

• Et godt og spændende job, hvor du ikke er et nummer, men er vigtig for os.  

• At blive del af et lille team med humor og sunde værdier.  

• Servicevogn godt udstyret, pc / tablet, Mobiltelefon.  

• At blive en del af en virksomhed i vækst og udvikling.  

• Løn efter kvalifikationer og ansættelse på attraktive vilkår. 

  
Hvis du syntes at vi skal være dine nye kollegaer så send din ansøgning sammen med dit CV til 

Afdelingschef Thomas Hansen på th@iklima.dk gerne så hurtigt som muligt da vi ansætter når vi har 

fundet den/de rette.  
Har du spørgsmål til jobbet kan du kontakte Thomas Hansen på tlf.2024 2109  
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