
Vedligeholdelsesteknikere 
Har du gode evner inden for fejlfinding og problemløsning, elektrisk såvel som mekanisk, 

og lyder et team med stor knowhow og vekslende arbejdsopgaver interessant for dig?  

 

MAT Dania er et moderne jernstøberi med hovedsæde i Aars og maskinfabrik i Polen. 

Vi leverer til førende kunder inden for segmenterne hydraulik, arbejdskøretøjer og 

maskinkomponenter. Vores effektive produktions set-up er baseret på automatiserede 

støbelinjer og ca. 70% af vores producerede emner eksporteres. Ca. 400 medarbejdere, 

270 i DK, bidrager dagligt til at indfri vores mål om høj kvalitet og tilfredse kunder.  

 

Om jobbet 

Med reference til vedligeholdschefen og i samarbejde med kollegaer og eksterne 

montører søger vi teknikere til vores vedligeholdelsesteam, der varetager fejlfinding og 

vedligehold på vores proces- og produktionsudstyr. 

 

Det er teamets overordnede ansvar at sikre mest mulig oppetid på vores anlæg, herunder 

optimal og driftssikker udnyttelse af produktionsudstyret. Arbejdsopgaverne består blandt 

andet af: 

• Fejlsøgning  

• Løbende vedligehold og reparation på produktionsanlæg 

• Tæt samarbejde med operatører og øvrige teknikere for at sikre stabil drift  

 

Du vil få kolleger på såvel dag-, aften- og nathold, som vil sørge for, at du får en god 

oplæring og bidrage til, at du hurtigst muligt bliver selvkørende. Om du skal arbejde dag, 

aften eller nat afstemmer vi nærmere efter dine ønsker. 

Om dig 

Vi søger kolleger med en håndværksmæssig baggrund, som f.eks. smed, elektriker, 

automatiktekniker eller elektromekaniker. 

Om du har mange års erfaring i rygsækken, eller om du stadig har lidt at lære, er ikke så 

afgørende. Det vigtigste er, at du udviser selvstændighed og sætter en ære i at finde 

løsninger og tage beslutninger baseret på din faglighed.  

 

Vi prioriterer kandidater, som ud over at have gode tekniske færdigheder også har 

erfaring med vedligehold og fejlfinding på produktionsudstyr. Har du erfaring med 

pneumatik eller luftværktøj er det et plus. 

Interesseret? 

Har vi fanget din interesse, så lad os høre fra dig. Vi er klar til at byde dig velkommen med 

kort varsel, og vi ser derfor frem til at modtage din ansøgning og dit cv hurtigst muligt.  

Send din ansøgning til job@dania-as.dk og skriv ”vedligeholdelsestekniker” i emnefeltet. 

  

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte 

vedligeholdelseschef Peter Vinther på mobil nr. 6163 3034.  
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