Servicetekniker søges med lys og lygte til
Dandiag’s pipette kalibreringsteam.
Vi udvider stadig produktionen og har brug for endnu flere hænder!
Vi søger derfor en dygtig laborant, tekniker eller lignende til en stilling i vores pipetteteam, hvor
du vil få en vigtig rolle. Du skal arbejde i et team med yderst kompetente medarbejdere, der
servicerer og kalibrerer pipetter både i hovedsædet i Ishøj og ude hos vores mange kunder.
Faglige kompetencer:
Du er uddannet laborant, bioanalytiker eller har en anden teknisk uddannelse. Endvidere er det en
fordel at have et teknisk/håndværksmæssig flair.
Vi søger folk med en eller flere af nedenstående egenskaber:
• Erfaring indenfor håndtering af pipetter
• Evt. erfaring med vandanlæg og vægte
• Erfaringer fra lignende job/branchekendskab
• Gerne kendskab til færden i laboratorier
• Bredt kendskab til elektronik og IT
• Gerne kendskab til kalibrering iht. ISO 17025 og ISO 8655
• Er vant til at arbejde efter kvalitetsstandarder og procedurer
Personlige kompetencer:
•
•
•
•
•

Er god til at arbejde selvstændigt, danne overblik og planlægge sin egen arbejdsdag
Er imødekommen og serviceminded
Er omhyggelig og kvalitetsbevidst
Højt arbejdstempo
Fysisk robust

Derudover forventer vi, at du opfylder disse kriterier:
•
•
•
•
•

Gode samarbejds- og kommunikationsevner
Struktureret arbejdsform
God forståelse for kundekontakt, kundepleje og mersalg
Gode engelskkundskaber
Kørekort til personbil
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Vi tilbyder:
•
•
•
•
•
•

Et alsidigt job med gode, faglige og personlige udviklingsmuligheder
Grundig introduktion til firmaet og jobbet
Intern uddannelse om vores produkter. Vi supplerer løbende med kurser, så din viden og
erfaring bliver udbygget
Gode og hjælpsomme kolleger, med sans for høj kvalitet og i en uformel omgangstone
Servicebil stilles til rådighed ved kundebesøg
Et job i en virksomhed, der er i konstant udvikling

Er du interesseret?
Hvis du kan se dig selv som Servicetekniker hos Dandiag, så send os en ansøgning snarest muligt,
da vi løbende indkalder til samtaler.
Hos Dandiag tror vi på, at et job er mere end bare et job. Vi arbejder derfor ikke med ansøgnings
frister, men med tanken om, at vi søger indtil det bedste match er fundet. Tiltrædelse hurtigst
muligt.
Vil du vide mere?
Har du spørgsmål eller brug for yderligere uddybning, er du velkommen til at kontakte Servicechef
Henning Strøm på tlf.: 5363 6900 eller via mail: HS@dandiag.dk
Dandiag A/S er en familie ejet virksomhed med (pt.) 28 medarbejdere, der brænder for at give kunderne en
helhedsorienteret og tilgængelig ydelse, der matcher vores kernekompetence. Dette gør vi med et fælles
mindset, der kommer til udtryk ved, at vi får tingene løst i høj kvalitet og med troværdighed - Vi gør det vi
siger, og siger det vi gør.
Trivsel og performance er et vilkår, som vi alle er en del af i en hektisk hverdag. Vi ser det som naturligt, at
den enkelte medarbejder tager ansvar for hverdagens opgaveløsning og at der er positiv nysgerrighed
overfor hinanden. Dermed kan vi sammen indfri kundens krav og forventninger og samtidigt have det sjovt
med høj kvalitet.
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