SERVICETEKNIKERE TIL SPÆNDENDE ARBEJDSOPGAVER
ICS er blandt de førende industrielle kølevirksomheder i Danmark. Vi er i stor vækst og har derfor brug for
dygtige serviceteknikere til både vores afdeling i Vojens og i Roskilde. Du vil blive en del af et større team af
serviceteknikere, hvor du vil få mange spændende udfordringer, da vi installerer og servicerer alle typer af
køle- og varmepumpeanlæg. Vi har brug for både freon- og ammoniakmontører.

Dit arbejdsområde vil i høj grad præges af egne
evner og interesser inden for det køletekniske
område. Du vil få en stor kontaktflade til både
kollegaer og kunder, og du vil komme til at
referere til vores Servicechef.
DINE PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER
• Serviceopgaver på større og mindre anlæg
• Udfyldelse af servicetjekskemaer
• Deltagelse i vagtordning
DIN FAGLIGE PROFIL
•
Du har en certificeret køleteknisk uddannelse
•
Du har erfaring med industri/vandkøleanlæg
•
Du har el-teknisk viden
•
Brugerkendskab til IT værktøjer
Hos ICS er der kort vej til beslutningerne og et
uformelt miljø, hvor alle hjælper hinanden. Der
bliver lagt vægt på god trivsel og social
sammenhold, som understøttes af flere sociale
arrangementer.

DIN PERSONLIGE PROFIL
• Positiv, udadvendt og med en serviceminded
indstilling til job og kollegaer.
• Du er mødestabil, kan arbejde selvstændigt
og bevarer overblikket selv i pressede
situationer.
• Du udfører arbejdet med fokus på kvalitet og
sætter en ære i, at det er i orden.
ANSØGNING
Har du mod på nye udfordringer, vil vi meget
gerne høre fra dig hurtigst muligt.
Skulle du have spørgsmål til stillingen, er du
velkommen til at kontakte Servicechef Jan Eriksen
på tlf. 44 22 47 27 eller besøge vores website
www.icsenergy.dk
Du finder mere information på www.icsenergy.dk
Ansøgning og CV sendes til
personale@icsenergy.dk

ICS Industrial Cooling Systems A/S har eksisteret i 50 år og har i dag afdelinger i både Roskilde, Vojens og Aarhus. ICS
designer, installerer og servicerer industrielle og semi-industrielle køle- og varmepumpeløsninger. ICS har desuden egen
produktion og opbygger større anlæg og racks med de komponenter, der passer bedst til den givne opgave. ICS er en af de
absolut førende leverandører til mejerisektoren og frugt- og grøntmarkedet, men leverer desuden også til alle andre markedssegmenter med køle-/varmebehov i Norden, samt på udvalgte eksportmarkeder.

