
 
SERVICETEKNIKER  

  

Nøgleord Du er selvstændig, selvkørende og har god erfaring inden for industriel 
maskinautomatik 

Arbejdssted Sjælland 

Virksomhedsbeskrivelse Ubro SystemPac A/S (USP) er førende specialist indenfor pakkemaskiner og 
emballagematerialer samt service og rådgivning i hele landet.  
 
Som specialister skræddersyer virksomeden løsningerne til både små- og 
mellemstore virksomheder med et smalt behov for pakning, og til de største 
virksomheder med omfattende og komplekse behov. Historien bag Ubro 
SystemPac A/S – en fusion af to specialister.  
 
I 2010 fusionerede de to virksomheder Ubro og Systempac. Sammen dannede de 
USP og forenede hver deres specialiserede viden og kompetencer inden for 
industripakning. Fusionen har gjort det muligt at levere totalløsninger til kunderne, 

hvor der tages højde for både materialer, maskiner og service. Virksomhedens mål 
er at afskaffe ineffektiv pakning, så kundernes varer beskyttes på både optimal og 
rationel vis.  
 
En rationel pakkeproces skaber minimal tids- og materialeforbrug samt mindst 
mulig slidtage på maskiner. Samtidig opnås ideel beskyttelse af varerne, så de er 
sikret under transport.  
 
Der er i dag 22 medarbejdere tilknyttet virksomheden. Har du spørgsmål til 
stillingen, er du velkommen til at kontakte Profilpartners på tlf.: 43434060.  

  

Stillingsbeskrivelse Du starter med en oplæringsperiode, hvor du vil komme til at køre sammen med 

nogle af dine jyske kollegaer, indtil du har fået en god indsigt i de tekniske 
udfordringer, du vil komme til at møde, når du skal ud på egen hånd hos 
virksomhedens kunder beliggende på Sjælland.  
 
USP er en dansk virksomhed med mere end 50 års erfaring i end-of-line-packaging 
og er således specialister inden for palleemballering, kartonlukning, omsnøring, 
banderoling, foliepakning, klæberuller, godssikring m.v. Kunderne er godt vant og 
stiller høje krav til virksomheden.  
 
Du skal derfor være indstillet på at blive en del af en kvalitetsbevidst 
virksomhedskultur, hvor man vægter god kundeservice højt. Du kommer til at 

arbejde med et bredt spekter af opgaver, der spænder lige fra installation, test og 
idriftsætning af nye pakkemaskiner - til fejlfinding, reparation og udskiftning af 
komponenter og reservedele på eksisterende maskiner.  
 
Du vil derfor både skulle arbejde med mekanik, automatik og en smule el-teknik. 
Du får en meget alsidig stilling, der stiller krav til din tekniske indsigt inden for 
fejlfinding på industriel automatik.  
 
Du refererer i det daglige til servicechefen og kommer til at arbejde meget 
selvstændigt, men du får en stor kontaktflade internt i organisationen, hvor du er i 
tæt dialog med servicekoordinatoren, og hvor du har god mulighed for sparring 
både med servicechefen og med dine øvrige kollegaer i marken. Når du er på 

servicebesøg hos kunderne, som overvejende er meget store anerkendte 
virksomheder, er du i daglig dialog med mange forskellige typer mennesker. Det er 
en selvstændig stilling med mange både spændende og afvekslende opgaver. Du 
arbejder med udgangspunkt fra din hjemmeadresse, som ligger centralt i 
distriktet, men du har også mulighed for lejlighedsvis at tage ind på kontoret i 
Hvidovre.  



 
  

  

Egenskaber Du er en dygtig tekniker, der både er kvalitetsbevidst og serviceorienteret. Du 
arbejder systematisk og er grundig, fleksibel og ærekær med dit arbejde. Af natur 
er du engageret og positiv og du er i stand til at holde hovedet koldt selv i meget 
travle perioder.  
 
Der lægges endvidere vægt på, at du har en positiv og professionel udstråling og 
at du er en god kommunikator, der tager ansvar og følger dine opgaver til dørs.  

Uddannelser Du har givetvis en uddannelsesmæssig baggrund som automatiktekniker, 

industritekniker andet relevant. 

Erhvervserfaring Du har praktisk erfaring med installation af anlæg, systematisk vedligehold, 
mekanisk og el-teknisk fejlfinding og udskiftning af dele, og du trives med at 
arbejde i en virksomhed, hvor der stilles høje krav til god kundeservice. 

Sprogkundskaber/IT Du er i stand til at kommunikere flydende på dansk og kan begå dig på engelsk 
både i skrift og tale. Samtidig forventes det, at du god til IT. 

Løn Du får en fast løn, der modsvarer dine kvalifikationer, pensions- og 
sundhedsordning, PC, mobil og servicevarebil.  

Du tilbydes En spændende stilling i en travl handels- og servicevirksomhed med dygtige 
kollegaer, og hvor du vil få ansvar og gode muligheder for selv at sætte dit præg 
på dit arbejde og dine projekter. Du bliver del af et stærkt team, der gerne hjælper 
hinanden og du vil komme ud til nogle spændende store kunder. Du får en meget 

selvstændig stilling, hvor det forventes, at du er fleksibel mht. dine arbejdstider. 
Du afslutter opgaverne inden, du går, og vil til gengæld blive imødeset med 
arbejdstider 

Sådan ansøger du       Ansøgningsprocessen foregår i samarbejde med headhunter og rekrutterings-
bureauet Profilpartners, du bedes derfor sende din ansøgning via Profilpartners´ 
hjemmeside på følgende direkte link: www.profilpartners.dk/ledige-

stillinger/1780/ 
 


