
Er du servicemontør med en høj faglighed og kunne du tænke dig, at være del af en spændende 
arbejdsplads og i frontlinjen ude hos kunderne?  – Så læs mere her!  
Hos DANLAD – Dansk Bilinventar A/S er vi specialister i opbygning af vare- & lastbiler og leverer i 
samarbejde med bilimportørerne, gennemtænkte og rentable transportløsninger til erhvervslivet. Vi 
søger lige nu en selvstændig og kompetent servicemontør til at løse opgaver ude hos vores kunder i hele 
Danmark.

Jobbeskrivelse
Som servicemontør hos DANLAD bliver du en del af et team med gode, ansvarsbevidste og dygtige kolleger. Du 
vil meget af tiden være udekørende og servicere vores kunder hvor de er. Derfor er det vigtigt, at du arbejder 
selvstændigt og kan koordinere din hverdag så alle opgaver bliver løst tilfredsstillende. Du vil være DANLADs ansigt 
ude hos kunderne, så det er også en fordel, hvis du er serviceminded og trives i mødet med andre mennesker. 
 
Arbejdsopgaverne er
 »  El- og montagearbejde
 » Lift- og kraneftersyn
 » Montage og indretning af bilinventar

Personprofil
 » Du har erfaring fra fra lignende stilling 
 » Du arbejder selvstændigt, systematisk og målrettet 
 » Du er mødestabil 
 » Du har kørekort til personbil 

Vi tilbyder  
 » Afvekslende og spændende opgaver i et udviklende arbejdsmiljø
 » Alsidig arbejdsplads med en uformel og kammeratlig tone

DANLAD A/S er i dag en af de ledende virksomheder indenfor opbygning af mobile arbejdspladser i 3,5 tons 
segmentet. Vi er specialister i opbygninger af vare- & lastbiler og leverer i samarbejde med bilimportørerne, 
gennemtænkte og rentable transportløsninger til erhvervslivet. Det er vores mission altid at levere den rette 
opbygning, så den mobile arbejdsplads giver brugeren en sikker, effektiv og behagelig arbejdsdag. DANLAD A/S 
startede i 1996 og beskæftiger i dag ca. 60 medarbejdere på hovedkontoret i Ejby, der på 6.000m2 råder over 
nogen af branchens mest tidssvarende værkstedsløsninger. Større erhvervsvirksomheder, bilforhandlere og 
offentlige virksomheder udgør kernekunderne hos DANLAD A/S. 

Spørgsmål vedr.: stillingen kan rettes til teamleder Morten Kristensen 
på: mk@danlad.dk. 
Skriftlig ansøgning sendes til: job@danlad.dk - Mrk. ”Servicemontør”

Tiltrædelse: hurtigst muligt
Ansøgningsfrist: løbende behandling
Arbejdssted: kørende i hele Danmark

Vi bygger mobile arbejdspladser

DANLAD A/S 
søger en kørende 
servicemontør 
til biltekniske opgaver


