
 

Servicemontør – HDG-biobrændselsanlæg  

 
Vi har meget travlt og udvider vores stab af montører og servicemedarbejdere. Vi søger derfor en 
servicemontør til serviceafdelingen indenfor HDG-anlæg. 
 

Dine arbejdsopgaver vil primært være udekørende opgaver i form af servicering af eksisterende 
anlæg og montage af nye.  
Det forventes, at du efter en indkøringsfase, selvstændigt, vil være i stand til at håndtere 
arbejdsopgaverne, samt at du kan opbygge et positivt og tillidsfuldt forhold til vores faste kunder. 
 

Du kan være VVS uddannet, gerne med kendskab til biobrændselskedler og varmeinstallationer. 
Du må meget gerne have erfaring med forbrændingsteknik såvel som lidt el-arbejde og elektronik. 
Du kan også have en baggrund som uddannet mekaniker, landbrugsmekaniker, smed eller lign. 
Du er professionel og imødekommende overfor kunder/kollegaer og er fokuseret på muligheder 
frem for begrænsninger. 
 

For den rette person tilbyder vi et afvekslende job med frihed under ansvar. 
Du vil blive en del af et dynamisk, uformelt og innovativt arbejdsmiljø i en spændende virksomhed. 
Du vil få kompetente kollegaer og daglige udfordringer. 
 
Vi tilbyder løn efter kvalifikationer. 
 

Vi venter gerne på den rette medarbejder til denne nøglestilling. 
 

Info: 
Vi har gennem 25 år haft importen af de tyske HDG-biobrændselsanlæg, og har ca. 750-800 anlæg 
kørende i Danmark. 
HDG er anlæg i meget høj kvalitet og er fantastisk driftssikre, nok noget af det bedste der findes på 
det danske marked. 
Se i øvrigt også på www.cn-energy.dk 
 
For yderligere oplysninger kan du kontakte direktør Erling Schmidt på tlf. 73820212. 
 
Skriftlig ansøgning sendes til CN Maskinfabrik A/S, Skovløkkevej 4, Tiset, 6510 Gram eller  
til es@cn-maskinfabrik.dk 
 

 

 

 

CN Maskinfabrik A/S har gennem de sidste 90 år udviklet sig fra forhandling/servicering af landbrugsmaskiner til også 

drift af egen butik indenfor landbrug og have/park, produktion/import/service af biobrændselsanlæg, transportbånd og 

klovrensere. Desuden udførelse af diverse vvs-opgaver. Virksomheden beskæftiger ca. 30 medarbejdere. 

Yderligere information på www.cn-energy.dk 
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