
 

 
 

 
Servicetekniker til Midt- og Nordjylland 
 
Da vores B2B forretning udvikler sig positivt i Merrild Lavazza, søger vi ny initiativrig og engageret 
Servicetekniker til Midt- og Nordjylland, gerne bosiddende mellem Silkeborg og Århus. 
 
Vil du være med til at yde Danmarks bedste tekniske service? Med Danmarks mest kendte kaffemærke 
Merrild, Lavazza - Italiens premium kaffe nr. 1 i ryggen er potentialet og mulighederne store. Det kræver 
dog, at vores kunder altid får en god oplevelse, når de er i kontakt med os.  
 
Vi vækster, og har derfor brug for endnu en servicetekniker. Er du den næste som skal med på rejsen? Hvis 
du er en initiativrig, engageret og selvstændig servicetekniker med det store overblik, som kan bidrage til et 
højt service niveau og teknisk vejledning til vores B2B kunder, så er du den rette kandidat for os.  
 
Du vil i tæt samarbejde med Service Manageren være med til at præge dit distrikt og sikre vores kunder 
altid oplever en professionel service.  
   
Dine nye udfordringer: 

• Reparation, vedligeholdelse samt montering af professionelle kaffeløsninger 
• Servicering og vejledning af vores B2B kunder 
• Et selvstændigt job, hvor arbejdsdagen starter hos første kunde i distriktet 
• Stor kontakt og dialog med vores kunder 
• Klargøring af maskiner på vort værksted i Fredericia efter behov 

  
Til gengæld tilbyder vi:  

• Et afvekslende job hos vores kunder, hvor du selv har mulighed at præge din hverdag  
• Frihed under ansvar i en spændende organisation i udvikling, hvor der er mulighed for både 

personlige og faglige udvikling. 
• En selvstændig stilling i en international virksomhed  
• En travl hverdag, hvor godt humør er en del af vores dagligdag 
• Højt motiverede kollegaer 
• Egen servicebil, efter gældende regler (kun arbejdsrelateret) 
• En åben kultur hvor ansvarlighed og passionen for høj kvalitet er nogle af vores værdier 
• En kultur hvor vi vægter medarbejdertrivsel og motivation højt.  



• En attraktiv lønpakke med pension, kantineordning og naturligvis personalekaffe.  
 

 
Din profil 

• Du har en relevant uddannelse (el-teknisk) og erfaring som udekørende servicetekniker, gerne med 
kaffemaskiner.  

• Du en naturlig flair for IT og behersker Officepakken. Ydermere beherskes engelsk i skrift og tale på 
et fornuftigt niveau.   

• Du møder kunden i øjenhøjde og kan kommunikere med alle typer af mennesker. Du har en 
naturlig evne til, at få vendt situationer til noget positiv, hvor kunden er tilfreds, når du forlader 
virksomheden.  

• Du er struktureret og systematisk i tilgangen til arbejdsopgaverne og reservedelslageret i bilen. Du 
kan holde mange bolde i luften og holde hovedet koldt når det går stærkt.  

• Du er vant til at planlægge din egen hverdag, og du besidder en naturlig nysgerrighed som er 
præget af udvikling og forandringsparathed.  

 
 
Du er gerne bosiddende i Silkeborg-Århus området 
 
Yderligere informationer 
For spørgsmål til stillingen kan Service Manager Thomas Eriksen kontaktes på telefon 51599634. 
Ansøgninger bedes sendt via: 
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=3122&company=C0001098597P&userna
me= 
 
Ansøgningerne behandles løbende.  
 
Merrild Lavazza er ejet af Lavazza, der har produceret ægte italiensk kaffe i mere end 120 år. Luigi Lavazza S.P.A. er 

blandt verdens førende kaffeleverandører, med en årlig omsætning på € 2.1 milliarder og 4.000 dedikerede 
medarbejdere, der deler Lavazzas passion for at tilbyde forbrugerne den ypperste kaffekvalitet og kaffenydelse.  
Merrild Lavazza er beliggende i Fredericia, og er hovedkontor for det nordiske cluster (Sverige, Finland, Norge, 
Danmark og Baltikum). Vi er 52 medarbejdere i Merrild-Lavazza Danmark. 

 
Lavazza er en familiejet koncern, etableret i 1895, med hovedsæde i Torino i Italien. Lavazza er Italiens førende 
kaffemærke. Virksomhedens kaffeprodukter nydes endvidere i mere end 90 lande verden over.  

www.merrild.dk – www.lavazza.dk 
 
 

http://www.lavazza.dk/
http://www.lavazza.dk/

