
Teknisk koordinator – service og support
God kollega med stort engagement

Scanico A/S oplever fortsat stigende vækst, efterspørgsel og succes, hvorfor der i relation til den 
vedtagne servicestrategi er opstået et behov for en ny kollega til en spændende og attraktiv position. 
Som teknisk koordinator bliver du en del af et ungt og ambitiøst team og får mulighed for at gøre en 
markant forskel. 

Videreudvikling af service som forretningsområde
Du får ansvaret for teknisk koordinering og planlægning samt konceptudvikling af reservedelspakker og 
service, hvor du vil medvirke til at gøre det til et attraktivt fremtidigt forretningsområde. 

Dine primære opgaver er: 

• Koordinering og planlægning af forespørgsler til hele verden 
• Ordre- og kontrakthåndtering 
• Teknisk og praktisk support til servicemontører  
• Central rolle i gennemførelse af nye tiltag og konceptudvikling af service som forretningsområde  
• Optimering af processer 

For at få succes i jobbet skal dit arbejde være præget af engagement og faglig stolthed – og af en 
positiv og fleksibel indstilling til opgaveløsningen. At du brænder for at være en god kollega og skabe 
resultater sammen med dem er en selvfølge.

Tekniker med udpræget flair for købmandskab 
Din uddannelsesmæssige baggrund kan være mangeartet, men det kunne være som 
produktionsteknolog, maskintekniker eller produktions-/maskiningeniør. Du har opnået nogle års 
erfaring fra en lignende stilling, gerne fra produktion inden for maskin-/procesindustrien, hvor du har 
kombineret det tekniske med en kommerciel tilgang/erfaring. Har du erfaring med teknisk 
dokumentation samt optimering og visualisering af processer, vil det være en fordel.  

De fleste oplever dig som kommercielt fokuseret og med et udpræget flair for købmandskab. Du ser 
dig selv som flittig og som en udpræget holdspiller, og det er naturligt for dig at være serviceminded, 
fleksibel og tænke ”omsorg” for montørerne. Du ynder at gå forrest og tager gerne det ansvar, der 
følger med. Dit høje drive, din positivitet og dit engagement sikrer på en motiverende måde, at forslag 
gennemføres. Dine omgivelser – eksternt som internt – ser dig som professionel og empatisk og som 
en, der trives i et internationalt miljø med daglig kundekontakt.  

Hvorfor vælge denne position?
Du ønsker at præge videreudvikling af et nyere forretningsområde inden for servicekoncepter, 
udvikling og økonomi samt at blive en del af en ung og dynamisk virksomhed, hvor du får mulighed for 
at være tæt på kunden. Du nyder at få mulighed for at være ekstremt fleksibel i en flad organisation, 
hvor du får et alsidigt og spændende job med et stort selvstændigt ansvar. Du vil få gode muligheder 
for såvel personlig som faglig udvikling samt naturligvis stor indflydelse på opgaveløsningerne. 

Arbejdssted: Aalborg 

Helle Uldbjerg 
Direktør / COO

Ansøgningsfrist: Snarest muligt
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Søg her

Om Comentor
Comentor har siden 2002 været en del af den 
danske konsulentbranche, hvor vi i tæt samspil 
med vores kunder arbejder med Rekruttering / 
Udvælgelse og Udvikling / Træning. Et 
rekrutteringsforløb i samarbejde med 
Comentor kan beskrives med professionalisme, 
respekt for den enkelte gennem en åben og 
ærlig dialog – alt sammen for at opnå de bedste 
resultater. Vi er et hold af ildsjæle, der er 
specialiseret inden for hver vores fagspeciale 
med mantraet, at «godt aldrig er godt nok».
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Scanico A/S er igennem mere end 20 år en af de førende leverandører af højeffektive spiralsystemer til forskellige formål til verdens største 
fødevarevirksomheder, herunder IQF-frysning, køling, dampning og korrektur. 

Scanico A/S har en eksportandel på omkring 90% og beskæftiger ca. 75 medarbejdere, der arbejder dedikeret og erfarent fra deres domicil i det sydlige 
Aalborg. 

Læs mere på www.scanico.com
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