
                                                                                                                  

Verdiskapning gjennom begeistring 

Servicetekniker 
 
Vil du være med å styrke vår serviceavdeling mot profesjonelle kunder? 
 
Om Nilfisk 
Nilfisk er en av verdens ledende leverandører av rengjøringsutstyr, med en omsetning på 850 mill. euro og 5400 
ansatte. I Norge er vi 42 ansatte og omsetter for 200 mill Nok. 
Vårt hovedkontor ligger i Danmark og vi har salgskontorer i alle de viktigste landene i Europa, Nord Amerika og 
Asia. Våre produksjonsenheter er lokalisert i Ungarn, Kina, Italia, USA, Singapore, Danmark og Tyskland.  
Nilfisk tilbyr alt av teknisk utstyr innen rengjøring. Produktspekteret dekker alt fra enkle husholdningsprodukter til 
svært avanserte anleggsmaskiner, med tilhørende kjemiske rengjøringsmiddel.  
Nilfisk fokuserer på nyskapning og vekst. Vi tror på nære og langvarige relasjoner med både kunder, leverandører 
og medarbeidere. Våre kunder for profesjonelt utstyr og maskiner er i flere sektorer innen privat næringsliv, stat og 
kommuner. 
 
For oss er service overfor våre kunder svært viktig. Både avtalefestet forebyggende service ute hos kundene og 
reparasjon av utstyr og maskiner på vårt verksted er viktig. Vi søker nå en servicetekniker for Oslo og omegn. Dette 
er en jobb hvor kundepleie er viktig og sosial kompetanse er like viktig som det faglige. 
 
På websiden vår finner du informasjon om produktene: http://www.nilfisk.no/  
 

Arbeidsoppgaver 

� Ditt geografiske nedslagfelt vil være Oslo, Akershus og Buskerud 
� Avtalefestet forebyggende service ute hos kunder  
� Reparasjon av utstyr og maskiner ute hos kunder eller på vårt verksted 
� Oppfølging og kundepleie etter utført serviceoppdrag 
� Dialog med vår salgsorganisasjon angående salgspotensial hos kundene 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper 

� Utdannelse innen, og interesse for, mekanikk, elektro og elektronikk 
� Generelt god datakunnskap da rapportering, feilsøking og bestilling av reservedeler foregår på PC 
� Førerkort for bil er et krav og du kan håndtere tilhenger.   
� Du er en utpreget sosial person som trives med forskjellige typer mennesker 
� Du er selvdreven, strukturert og målrettet  

Det tilbys 

� Verdens beste produkter 
� Entusiastisk arbeidsmiljø 
� Konkurransedyktige betingelser 
� Utviklingsmuligheter 

 
Ytterligere informasjon:  
Henvendelser om stillingen kan rettes til vår rekrutteringspartner Ingar Bakken pr e-post 
mailto:ingar.bakken@abcorg.no eller på telefon 920 29 017. 


