Intern Tekniker/Rådgiver til Gaskedler &
varmepumper
Ønsker du at arbejde som teknisk rådgiver indenfor større og
mindre opvarmningssystemer, herunder gaskedler og
varmepumper?
- Så er denne spændende stilling sikkert noget for dig.
Stillingen:
Der er tale om en intern stilling, hvor din rolle primært bliver at rådgive kunder og egne
serviceteknikere omkring teknisk fejlfinding, problemløsning, indregulering og opstart af installerede
produkter.
Du vil således skulle støtte vores eksterne installatører og servicepartnere, det kan være en VVS
installatør, der installerer en varmepumpe eller andre af vores produkter og har brug for hjælp med
f.eks. indreguleringen.
Vores kunder er VVS installatører, rådgivere, ejendomsfirmaer, byggefirmaer, kommuner,
typehusproducenter, industrier, husejere m.v.
Vi forestiller os, at du:
Har bred VVS teknisk erfaring, gerne med erfaring som kørende tekniker eller telefonteknisk
support på installatørniveau.
Er serviceorienteret og evner at arbejde selvstændigt og struktureret.
Besidder gode kommunikative evner og har et godt kendskab til gaskedler eller varmepumper og
varmeanlæg generelt.
Gerne har A-gascertifikat, kølecertifikat, teknikeruddannelse eller lign. uddannelse, der danner
grundlaget for den tekniske erfaring.
Har fornuftigt kendskab til engelsk og gerne til tysk.
Er fortrolig med IT, som du bruger som et naturligt redskab.

Vi tilbyder dig:
Den nødvendige uddannelse i Viessmanns produkter og systemer.
En spændende og udfordrende arbejdsplads
Gode muligheder for såvel faglig som personlig udvikling
Et arbejdsmiljø præget af positiv stemning, hjælpsomhed, gensidig respekt og godt humør
En god løn med pensions- og sundhedsordning
Virksomheden lægger vægt på at løse opgaverne effektivt og til kundernes fulde tilfredshed, samtidigt
med at arbejdet udføres i et rart og uformelt miljø. Der lægges i øvrigt vægt på værdierne: Frihed
under ansvar, respekt for hinanden og hinandens arbejde samt fokusering og enkelthed.
Virksomheden:
Viessmann A/S Danmark beskæftiger ca. 25 medarbejdere. Vi er datterselskab af Viessmann GmbH,
Tyskland, som fejrede 100 års jubilæum i 2017.
Viessmann GmbH, Tyskland, er en af Europas største og førende producenter af energibesparende og
miljøvenlige kedler og varmeanlæg. På verdensplan beskæftiger Viessmann ca. 12.000 medarbejdere
og har 23 produktionsselskaber i 12 lande.
Viessmann står for innovation og topkvalitet og sælger produkterne gennem egne salgsorganisationer
i 74 lande. Viessmann prioriterer udvikling, kvalitet og medarbejderne højt.
Læs mere på www.viessmann.dk

Ansøgning:
Hvis du er interesseret i ovenstående, så send en e-mail med din ansøgning og CV som vedhæftede
filer til: neln@viessmann.com

