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Timedico A/S er en velkonsolideret, international virksomhed, etableret i 2011. Under brandet TEMPUS600 udvikler og markedsfører 
virksomheden transportsystemer, der er dedikerede til transport af små kliniske prøver på hospitaler over hele verden. Med datterselskaber 
i Benelux, Sverige og Thailand og distributører i Europa, Mellemøsten og Asien er produktet solgt til hospitaler på adskillige markeder.
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Det er dig vi leder efter hvis du...
- er selvkørende og kan lide en afvekslende hverdag
- er udadvendt og serviceminded
- er fleksibel og har praktisk håndelag
- omstillingsparat
- er bosiddende på Sjælland, gerne omkring København.

Vi kan tilbyde dig...
- Et spændende, socialt arbejdsmiljø med en uformel  
 omgangstone
- Frihed under ansvar
- Løn efter kvalifikationer
- Pension og sundhedsforsikring
- Firmabil til rådighed
- Grundig oplæring i vores produkter

Din ansøgning
Vi har brug for dig snarest, så send din ansøgning til 
e-mail info@tempus600.com hurtigst muligt. 
Vi indkalder til samtaler løbende. 
For yderligere information kontakt Christian Lynge 
Christensen på tlf. 8686 5762.

Timedico er en succesfuld virksomhed, der udvikler og 
markedsfører TEMPUS600 transportsystemer til hospi-
taler over hele verden. Virksomheden oplever en kraftig 
udvikling og stigende efterspørgsel både i og uden for 
Danmark. Derfor søger vi snarest en ny medarbejder til at 
varetage service og vedligehold i ind- og udland - primært 
på Sjælland og i Skandinavien. Du skal påregne skiftende 
arbejdstider og i perioder overnatninger væk fra hjemmet. 
NB 100-150 REJSEDAGE OM ÅRET.

Dine primære arbejdsopgaver...
- Service og vedligehold af transportsystemet Tempus600
- Akut udkald til transportsystemet Tempus600
- Selvstændig planlægning af din hverdag i samråd med  
 servicekoordinator
- Montage og igangsætning af Tempus600 systemet
- Opmåling og bestilling af materialer

Din baggrund...
- erfaring med service og vedligehold er en fordel
- behersker engelsk i skrift og tale, da manualer og  
 dokumentation er på engelsk
- har IT-kompetencer på brugerniveau
- har kørekort
- har el-teknisk erfaring, er muligvis uddannet elektriker


