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INTERN LOGISTIK OG HÅNDTERING  
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Baytech A/S er certificeret og godkendt: ISO-9001:2008 + ISO-3438-2:2005 + EN 1090 + kranbranchen 

Er du selvstændig, serviceminded og frem for alt passioneret med dit håndværk? Ønsker du en karriere i en virksomhed 

i udvikling, så er du måske  vores nye interne servicetekniker med arbejdsområde primært på værkstedet i Hejnsvig. 

Grundet øget aktivitet søger vi servicetekniker til installationsopgaver inden for kraner, Robotløsninger, egen 

produktion af el vogne. 

BAYTECH A/S er beliggende i Hejnsvig i Billund Kommune. Vi producerer og leverer løsninger inden for intern logistik og 

håndtering, herunder kraner ”medlem af kranbranchen”, løfteudstyr, porte, store og små projekter til industrien i hele 

DK.  

Vi er ca. 30 engagerede medarbejdere i en mellemstor virksomhed i vækst, der mangler nye kollegaer.  

Vi har 20 servicebiler som dagligt kører og servicerer samt installerer.    

 

Opgaver  

 Reparation af kraner, MIR Robotter, el vogne og løfteudstyr 

 Samling af el vogne  

 Installation og programmering af kørende MIR robotter 

Dine kvalifikationer:  

 Du er stabil, ansvarsfuld og fleksibel 

 Du er fagligt passioneret og elsker tekniske udfordringer. 

 Du kan trives i en travl hverdag, hvor du samtidig kan arbejde med overblik 

 Du kan samarbejde på alle niveauer med fokus på helheden 

 Du forstår kundernes behov således at kunden altid er i centrum og får en god service. 

 Du er PC-bruger 

 Du har en el teknisk baggrund 

 Du har måske en baggrund som auto- eller lastvognsmekainer  

 Der kan forekomme udkørende arbejde 

 Kørekort minimum B og gerne B/E 

Vi tilbyder:  

 Et spændende og alsidigt job med god mulighed for faglig og personlig udvikling 

 Et team af dygtige og passionerede kollegaer 

 Et selvstændigt job med indfyldelse på din dagligdag 

 Mulighed for efteruddannelse og certificering til kraner  

 Mulighed for 4 dages arbejdsuge 

 Sundhedsforsikring  

 Løn efter kvalifikationer 

 

Vil du vide mere om stillingen kan du kontakte Claus Lindgaard på mobil 60787000. Ansøgning sendes til cl@baytech.dk 

og vil blive behandlet fortroligt.  
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