
Vi søger serviceminded maskinmester 
eller ingeniør til et spændende job 
indenfor klimateknik...

Vi søger en fagperson, som kan indgå direkte i vores serviceafdeling,
og samtidig medvirke til at videreudvikle og styrke afdelingen.
Vi satser ganske enkelt på, at levere kundeservice i verdensklasse, 
og vi har masser af plads til folk med ambitioner!

Du er sandsynligvis ingeniør, maskinmester eller har en anden rele-
vant baggrund med el/automatik som speciale. Udfordringer inden-
for netop dette felt, er en vigtig del af afdelingens daglige arbejde.
Vi lægger derfor også vægt på, at du er kreativ, nysgerrig og kan 
give professionel sparring indenfor dette fagområde.

Som fagperson ved du, at kunden skal være tilfreds før, under og 
efter en installation. Dét skal du medvirke til at sikre i nært samar-
bejde med vores projektafdelinger i Aalborg og København.

Hos I-klima er ingen dage helt ens. Nogle dage er faktisk meget 
forskellige, og det er vigtigt, at du kan holde et par bolde i luften på 
een gang, uden at miste pusten. Kan du samtidig se mulighederne
før begrænsningerne, tænker du som resten af holdet :-)

Vi regner med, at du er faglig kompetent og at du er udpræget 
teamplayer. Vi arbejder selvstændigt under ansvar - men vi er også 
skrappe til at løfte i flok, når det gælder. I-klima er en virksomhed 
med højt til loftet, og vi giver mulighed for både personlig og faglig 
udvikling i trygge rammer.

Har du lyst og mod på at blive en del af I-klima så send din 
ansøgning sammen med dit CV til  direktør Morten Pedersen på 
job@iklima.dk - gerne så hurtigt som muligt - dog senest 1.10.21. 
Vi ansætter når den rigtige person findes.
 
Har du spørgsmål til jobbet er du meget velkommen til at 
kontakte Morten Pedersen på 2024 2105 

Læs mere om vores virksomhed på iklima.dk

Hos I-klima kan du forvente:

Et spændende job, hvor du bliver

en betroet kollega

Du bliver en del af et engageret team,

med humor og sunde værdier

Du får plads til dine ambitioner og

karrieremuligheder i en stærk branche

Du får løn efter kvalifikationer og

ansættelse på attraktive vilkår

Vi forventer af dig:

At du har relevant kompetence /

uddannelse indenfor el/automatik og

har interesse for klimateknik

At du kan udøve godt købmandsskab

og sikre vores kunder en god oplevelse

At du kan omsætte idéer til

praktiske værdier

At du er teamplayer og, at du er

humorist med respekt for andre

Hos I-klima A/S tilbyder vi gennemarbejdede 
ventilations- og indeklimaløsninger, hvor der 
er taget højde for alle elementer i projek-
terne. Vi leverer full-service fra start til slut, 
og vi benytter branchens bedste materialer 
og teknologier. Vi ønsker kunderelationer 
funderet på tillid og værdiskabelse, og derfor 
etablerer og servicerer vi anlæg i parløb med 
vores kunder.

Vi vil kendes på kvalitet, ordentlighed og 
faglig stolthed. Som kunde vil du også møde 
en uhøjtidelig samarbejdspartner, som altid 
er parat med opdateret viden om indeklima – 
og et godt tilbud på opgaven!


