
 
 
 

Servicemontør 
 

Gugliotta & Co søger til tiltrædelse efter nærmere aftale en servicemontør med kendskab 
til vedligeholdelse og reparationer af lamelpumper og lamelkompressorer, samt med lyst 
og evne til også at varetage de hertil relaterede kundebesøg. 
 
Personprofil 
Du er god til at holde orden i tingene og kan administrere din egen tid og opgave 100% 
selvstændigt. Du er god til at smile, også når du taler i telefon. Du har lyst til at være 
medspiller i en mindre virksomhed som er i gang med at ekspandere, så hvis der gemmer 
sig en iværksætter type i dig, vil dette være perfekt for os. 
 
Fagligprofil 
Du har flere års erfaring med servicering, vedligeholdelse og reparationer af lamelpumper, 
lamelkompressorer samt ringkammerblæsere. Erfaring fra en salgsfunktion er ligeledes 
ønskelige men ingen betingelse. Du bruger Microsoft Office pakken til daglig, og kan uden 
problemer arbejde med især Excel og Word. Du er god ven med din computer. 
 
Vi tilbyder  
En fornuftig lønpakke hvor dine personlige resultater vil afspejles i lønseddelen. Derudover 
få du ansvaret for en servicevogn som vi stiller til rådighed.   
 
Alle ansøgninger bliver behandlet fortroligt. Er du interesseret i ovennævnte kan du sende 
din ansøgning med tilhørende CV pr. brev til Gugliotta & Co. Mogenstrup Parkvej 12, 
Mogenstrup. 4700 Næstved. Har du spørgsmål til jobbet kan du kontakte Diego Gugliotta 
pr. telefon 55711110. Vi henviser i øvrigt til vores hjemmeside www.gugliotta.dk 
 
Gugliotta & Co. er en mindre ingeniørvirksomhed, som startede i slutning af 2001. Mange af de flere 
hundrede maskiner vi siden hen har leveret arbejder i døgndrift for at sikre at vi får elektricitet, for at beskytte 
vores miljø, eller for at sikre at vores mad og drikkevarer bliver produceret, emballeret, og bragt til os. Vores 
maskiner sikrer også at spildevandet bliver renset og at vores vandværker kan forsyne os hver dag med 
drikkevand af god kvalitet. De sørger også for at disse linjer kan trykkes. Vi sælger specielle maskiner samt 
laver ingeniørløsninger til mange forskellige processer. Nogle gange laver vi også det vi kalder for 
”ingeniørkunst” og løser komplekse tekniske opgaver. Fællesnævneren for vores arbejde er kærlighed til det 
vi laver; og kærlighed til vores verden.  


