
 
 
 

2 Serviceteknikere søges snarest til Lysgaard Vinduer & Døre A/S 

 

Kan du bruge både hoved og hænder, så er du sikkert den servicetekniker, vi mangler i Nordsjælland og 

Københavnsområdet samt for Midtsjælland. 

 

 

Vi tilbyder: 

• Job i et velrenommeret firma, hvor dine kollegaer er teams med meget forskellige erfaringer 

• Primære opgaver er service af vores kunders VELFAC elementer samt diverse serviceopgaver 

• Fast ny servicebil, fuld udstyret med værktøj og reservedele 

• Arbejdsområde Nordsjælland og Københavnsområdet evt. Midtsjælland 

• Løn efter kvalifikationer 

• God og uhøjtidelig omgangstone 

 

Vi forventer du er (den faglærte): 

• Gerne uddannet tømrer med flere års erfaring  

• Vant til at bruge dine hænder 

• Serviceminded og omstillingsparat 

• Har en professionel tilgang til opgaverne 

• Løsningsorienteret og tager ansvar for dine opgaver 

• Klar til mange opgaver af kort og mellemlang varighed 

• Velformuleret overfor kunden og øvrige samarbejdspartnere 

• Kvalitetsbevidst med flair for detaljen og finishen i godt håndværksarbejde 

• Glad, positiv og mødestabil 

• Kan arbejde selvstændigt og i teams 



 
 
 

Vil du være en del af et velfungerende team, hvor den gode kundeoplevelse og godt håndværk er i 

højsædet, skal du sende din ansøgning og CV til job@lysgaard-vinduer.dk mærket: ”Servicetekniker”. 

Bemærk: at vi svarer til den mailadresse, der sendes fra. Husk at tjekke dit spamfilter for kvittering for 

modtagelse af din ansøgning. 

Lysgaard Vinduer & Døre A/S 

Der er høj efterspørgsel på vores ydelser, og vi søger derfor ekstra dygtige servicemedarbejdere bestående 

af 2 selvstændige serviceteknikere til fast arbejde med udgangspunkt fra vores værksted i Ølstykke. 

Brænder du for tømrerfaget, og kan du levere en høj kvalitet samt bidrage til gode kundeoplevelser, så må 

dette stillingsopslag lige være noget for dig. 

Vil du hører mere om stillingen, så kontakt Bob Kristensen på mobil 2532 9315. 

NB: Vi afholder samtaler løbende og opslaget fjernes når vi har fundet den rigtige til stillingen. 

Lysgaard Vinduer & Døre A/S er en mellemstor virksomhed i Ølstykke med speciale i montering af VELFAC 

vinduer og døre. Vi har eget værksted og lager samt Danmarks største VELFAC udstilling. 
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