
 

Servicetekniker til hydrauliske, mekaniske og el-tekniske 

opgaver i Norden 

Vil du have hænderne i komplekse maskiner og have masser af udfordringer i hverdagen? Og vil du 

være specialisten, som vi sender til både danske og udenlandske kunder? 

✓ Du vil få en veludstyret servicebil, telefon og computer stillet til rådighed. 

✓ Du får et internationalt job og løser opgaver for vores kunder i hele Norden inkl. Island. 

✓ Du arbejder ud hjemmefra og vi koordinerer og planlægger opgaverne i fællesskab. 

 

Velkommen til Port-Trade 

Hos Port-Trade har vi over 30 års erfaring med diesel-elektriske havnemobilkraner, hydrauliske 

balancekraner samt tilbehør såsom containeråg og gribeskovle. Vi har løbende serviceaftaler med mange 

kunder i hele Norden samt ad hoc-opgaver i Vest Europa. 

Du bliver en del af vores serviceteam sammen med erfarne kollegaer, men du vil også have direkte 

kontakter til vores leverandører, som primært ligger i Tyskland og Holland. 

”Vi har et godt omdømme i branchen, hvor vi er kendte for ordentlighed og et højt serviceniveau,” fortæller 

direktør Peter Muller. 

 

Service og fejlsøgning 

• Dit arbejde vil bestå af planlagte service- og vedligeholdelsesopgaver samt akutte supportopgaver, 

hvor du laver fejlsøgning.  

• Du vil hovedsageligt løse opgaverne ude hos kunderne men vil også skulle løse opgaver via 

teleservice, e-mail og på telefon.  

• Du kan forvente ca. 100+ rejsedage om året, som både kan være med bil eller fly. 

• Du kommer til at deltage på træningskurser ved vores leverandører i bl.a. Tyskland og Holland. I 

forbindelse med opstarten vil du bl.a. medvirke ved en komplet kranmontage (selvfølgelig med 

forbehold for gældende Corona restriktioner).  

 

Klar på faglige udfordringer? 

Det er det perfekte job for dig, som gerne vil bruge hele din faglighed og have en afvekslende hverdag i et 

internationalt miljø.  

 

 

 

 

 

https://www.port-trade.com/da/hjem/


 

Hvad er din baggrund? 

Du vil få en del produktspecifik skoling, og der er meget, som vi kan klæde dig på til ift. vores udstyr, men vi 

forventer til gengæld, at du: 

• har en teknisk uddannelse såsom automatik-tekniker, mekaniker eller elektriker – og at du har 

erfaring med PLC-styringer. 

• har en god portion erfaring med kombinationen hydraulik, mekanik og el/elektronik. 

• er pålidelig, ansvarsbevidst og imødekommende med et godt humør. 

• kender til montageopgaver. 

• er indstillet på at svare telefonen og reagere 24/7, når/hvis en kunde har et akut problem. 

• bor centralt i forhold til rejser med fly ud fra Københavns eller Billund lufthavn. 

 

Er du vores nye kollega? 

Har du spørgsmål til stillingen, eller vil du høre flere gode grunde til, at du skal være vores nye 

servicetekniker? Så kan du kontakte direktør Peter Muller på 2032 0772. 

Send din ansøgning til peter.muller@port-trade.com hurtigst muligt. Vi inviterer løbende til samtale, så søg 

allerede i dag.  

Vi glæder os til at høre fra dig! 

 

Om Port-Trade  

Vi arbejder i hele Norden med salg og service af mobile havnekraner, skibslastere samt relateret udstyr for 

gods- og materialehåndtering i havne og terminaler. Port-Trade er agenter for bl.a. Konecranes Gottwald, 

AUMUND Group, VDL, MRS og E-Crane.  
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