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”Hands-on” Service og produktionsansvarlig 
Med muligt medejerskab på sigt. 

Du har højt drive, struktureret, selvgående og brænder for at yde en god service til vores kunder og er 
”hands-on” på serviceopgaver hos vores kunder, har vi måske jobbet til dig. Virksomheden er 
hjemmehørende i Ry mellem Aarhus og Silkeborg. 
 
Virksomheden Instrumatic A/S (www.instrumatic.com) 

Vi er en lille virksomheden med pt. 5 ansatte og går helt tilbage til 1977. I alle årene har vi beskæftiget os 

med udvikling, salg og service af luftkvalitetsmåleinstrumenter til Forskningsinstitutter og Universiteter; 

marinebranchen samt industri, miljø og energisektoren. Produktprogrammet omfatter både 

egenudviklede produkter og produkter fra førende udbydere på markedet.   

Virksomheden er specialiseret på produktløsninger og service indenfor 3 forretningsområder: 
- Kontinuerlig emissions overvågning/CEMS til marine. 
- Kontinuerlig emissions overvågning/landbaseret CEMS. 
- Luftkvalitets overvågnings- og måleudstyr herunder Gas analyse; Sporgas analyse; Hg analyse & måling 

af drivhusgasser samt partikelmåling. 
 

Ved evnen til at forstå vores kunders behov og at levere som aftalt, har vi stor troværdighed blandt 

kunderne som spænder vidt fra Maersk, Ørsted, Hofor, Rockwool, Institutter, universiteter og mange flere. 

Vi har en værdibaseret kultur som er ordentlig, uformel, åben, engageret, hjælpsom og med fokus på 

medarbejdertrivsel. Man interesserer sig for hinanden og kommunikerer i øjenhøjde – direkte, respektfuldt 

og åbent i en flad organisation. 

Virksomheden er inde i en særdeles spændende udvikling og har en engageret og professionel ejerledelse 

såvel som bestyrelse. 

Stillingen 

Der tale om en operativ og udviklingsorienteret stilling i en spændende virksomhed hvor du har stor 

indflydelse på virksomhedens udvikling. Du har reference til den tekniske direktør.  

Som logistik-og servicechef i en lille organisation er der mange opgaver. Vi hjælper hinanden når der er 

travlt, så du skal kunne trives i en organisation hvor der ikke er beskrivelser og processer, men du har lyst til 

at bidrage med at bringe systematik ind, herunder bidrage til vores igangværende ISO-certificering. Der kan 

forventes 50 rejsedage årligt primært i DK samt løbende træning i vores produkter i USA og Canada. 

Opgaverne er bl.a. 

- Service og fejlfinding på vores produkter på kunders anlæg 

- Teknisk afklaring med kunden på mail/ telefon 

- Deltage i udviklingsprojekter og klargøring til produktion hos vores produktionspartnere. 

- After market opfølgning hos eksisterende kunder og afdækning af mer-potentiale 

- Samarbejde med intern salgsmedarbejder om udarbejdelse at tilbud, afklaring mm. 

 

http://www.instrumatic.com/
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Kvalifikationer  

Du har sikkert en baggrund som maskinmester, instrument- eller elektroniktekniker med nogle års praktisk 

erfaring i lignende jobs (industri, offshore, marine). Du arbejder struktureret, udadvendt, målrettet og er 

selvkørende. Det er en klar fordel at du har arbejdet med luft / gas måleudstyr og CEMS systemer. Du tager 

opgaven og følger den helt til dørs også i din dialog med kunden. Erfaring med salg af tekniske produkter til 

et eller flere af de relevante markedssegmenter er et plus.  

Din mulige profil: 

• Du har et højt drive, er er selvkørende, struktureret med fokus at få afsluttet opgaverne og trives godt 
med kundekontakten 

• Du er tillidsskabende, dygtig til at skabe relationer og afslutter og følger projekter til dørs. 

• Du har gode færdigheder i MS Office-pakken og har kendskab til ERP / CRM. 

• Du taler og skriver skandinavisk og engelsk på teknisk niveau.          
 

Virksomheden tilbyder 

Vi tilbyder en nøgleposition i en ambitiøs og vækstorienteret virksomhed som højre hånd til vores 

udviklingsdirektør og for den rette kandidat vil der være mulighed for medejerskab! 

Der giver stort råderum og handlefrihed til medarbejdere og ledere.  Der er store muligheder for både 

personlig og faglig udvikling. Organisationen er kendetegnet ved et åbent, direkte og uformelt miljø og 

ansættelsesvilkårene forhandles individuelt. 

 

Ansøgning 

Hvis du har behov for at høre mere om stillingen og Instrumatic – inden du sender din ansøgning - er du 

velkommen til at kontakte Carsten Hansen på +45 40289115 eller Karl Bendtsen, Adm. Dir.  på + 45 2080 

1219  

 

Vi arbejder på at besætte stillingen hurtigst muligt og vil løbende vurdere de indkomne ansøgninger– 

derfor er der ingen ansøgningsfrist. 

 

Du kan søge stillingen med en ansøgning og CV til ch@instrumatic.com  

 

Vi glæder os til at høre fra dig. 
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