
 
 

 
 

Stemas søger Danmarks bedste generator- 
montører/teknikere 
  
Brænder du for livet på landevejen og at yde den bedste service til kunderne, så søger vi dygtige servicemontører til at 
servicere vores HIMOINSA-produkter.  Lige nu søger vi 2 montører. En til Jylland/ Fyn, gerne med base i trekantsområdet, 
og en til Sjælland med base centralt på Sjælland. Med udgangspunkt fra din hjemmeadresse, udfører du opsætning, 
service og eftersyn på generatoranlæg og lystårne ved vores kunder. Udfører klargøring og reparation af anlæg på et af 
vores værksteder i Hadsten eller Køge.  
 

HIMOINSA produkterne består af generatorer og lystårne og er en af verdens førende indenfor 

generatorer. Stemas kan levere komplette HIMOINSA generatoranlæg til salg og udlejning inden for 

byggepladser, entreprenør, industri og meget mere. 

Stillingen indebærer:  

• Opsætning og justering af Himoinsa generatorer og lystårne. 

• Udføre service og lovpligtige eftersyn på anlæg ved kunder. 

• Fejlsøgning og reparation af anlæg ved kunder eller på vores værksteder. 

• Deltage i vagtordning. 

• Være med til at udbygge vores forretning og skabe gode relationer til kunderne. 

Personlige egenskaber:  

• Serviceminded 

• Selvstændig, men også en god holdspiller 

• Gode samarbejds- og kommunikationsevner 

• Fleksibel  

• Ærlig og ligefrem 

Faglige kvalifikationer:  

• Uddannet mekaniker. Lastvogn/entreprenør/landbrug 

• Erfaring med pc på brugerniveau 

• Har B kørekort 

• Erfaring med generatorer er en fordel, men ikke et krav 

Vi tilbyder: 

▪ En udfordrende stilling i en virksomhed med bred faglig ekspertise og personlige udviklingsmuligheder. 
▪ Oplæring internt såvel som eksternt 
▪ Løn efter kvalifikationer samt pensionsordning og sundhedsforsikring 
▪ Servicebil, tlf. og pc. 
▪ Velfungerende personaleforening 
▪ Et frit job med ansvar for egne opgaver 



 
 

 
 

Arbejdstid: Fuldtidsstilling 

Arbejdssted: Stemas Hadsten / Stemas Køge 

Tiltrædelse: Snarest muligt, men vi venter gerne på den rette. 

Send din ansøgning og et cv til job@jmm-group.com 

Kontakt: Er du interesseret i at høre mere om jobbet, er du velkommen til at  

kontakte Servicechef Torben Nissen tlf. 20292387 

 


