
 

 

 

SEW-EURODRIVE A/S er et datterselskab i den tyske familieejede SEW-EURODRIVE-koncern med mere end 19.000 ansatte og 
datterselskaber i 52 lande, og en af de førende globale leverandører af gear, gearmotorer og tilhørende elektroniske motorstyringer til alle industrier. 
Det danske hovedkontor ligger i Greve og derudover har vi et servicecenter i Vejle. Vi er 55 ansatte i Danmark. 
 

Hjælp os med at forme fremtiden. Vi søger til vores hovedkontor i Greve:  

 

Elektronikreparatør og intern supporter  

 

Du bliver en vigtig del af et selvstændigt arbejdende team af engagerede medarbejdere på 4 personer, hvor vidensdeling og faglig sparring er en 
naturlig del af hverdagen. Som en del af det tekniske team kommer du bl.a. til at arbejde med fejlfinding/reparation på frekvensomformere, intern 
support til vores montage og test, first-level support på intern IT-hardware samt support til vores kunder på telefonen. Du vil referere til 
afdelingslederen i teknisk afdeling. 

 

Dine arbejdsopgaver:    
 Fejlfinding/reparation på frekvensomformere, samt tilhørende 

udstyr og optioner 

 Håndtering af reparationssager m.h.t. teknisk afklaring og pris 

 Supportere vores montage ifm. komplettering af nye 
frekvensomformere og elektronikoptioner, samt montage af 
elektronik på motorer 

 Supportere vores mekaniske værksted ifm. afprøvning og test 
af motorer med påbygget elektronik 

 Supportere internt på elektrisk udstyr i vores montage og test, 
samt på husets IT-hardware 

 Teknisk support til kunder vedr. grundlæggende betjening og 
fejlfinding på frekvensomformere 

 Servicebesøg hos kunder ifm. fejlfinding og/eller udskiftning af 
frekvensomformere eller anden SEW-elektronik 
 

 

Dine kvalifikationer: 
- Du er uddannet elektronikfagtekniker, og har erfaring med fejlfinding 

og reparation på elektronisk udstyr 
- Er tekniker og kan lide at være tekniker. Brænder for elektronik og 

teknik 
- Arbejder struktureret og er grundig 
- Du er engageret og tager ansvar for dine opgaver 
- Du er fleksibel og formår at arbejde selvstændigt i et team 
- God til at kommunikere og behersker dansk og engelsk i skrift og tale 

på teknisk niveau 
- Serviceminded med stor fokus på kundeservice og kvalitet 
- Fortrolig med IT-redskaber 

 
 

 

 
 

Vi tilbyder: 
- Et interessant og udfordrende job i en dynamisk, succesfuld og markedsledende international virksomhed. SEW-EURODRIVE er en meget 

innovativ virksomhed med stor fokus på produktudvikling 
- En spændende rejse, hvor SEW DK i øjeblikket gennemgår en udvikling fra komponentleverandør til en kompetent løsnings- og 

serviceorienteret partner inden for transmissions- og automatiseringsteknologi 
- Grundig oplæring i SEW’s produkter som både vil foregå internt og på vores ”Drive Academy” hos SEW Tyskland 
- Gode og ordnede arbejdsforhold med afvekslende arbejde i et socialt godt arbejdsmiljø med dygtige/kompetente kollegaer, hvor omgangstonen er 

uformel 

- Udover en konkurrencedygtig løn i henhold til kvalifikationer og erfaring tilbyder vi pensions- og sundhedsforsikring 

 
 
 

Lyder det interessant? 

Skriftlig ansøgning sendes til: job-hos-sew@sew-eurodrive.dk 
mærket ”Elektronikreparatør”. Tiltrædelse snarest. 

 

Har du spørgsmål? 

Du kan læse mere om SEW-EURODRIVE A/S på www.sew-
eurodrive.dk. Evt. spørgsmål til stillingen kan besvares af 
afdelingsleder, Peter Essendrop, på telefon 43 95 85 36.
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