
Er du vores 
nye kollega?
Vi søger en dygtig og alsidig 
tekniker/smed/montør e.l til  
vores afdeling i Herning



Vi søger dig?
Har du lyst til at blive en del af Danmarks førende leverandør af 
handicapbiler? Hvad taler det ind i hos dig, når vi kan garantere dig, at du 
vil blive en del af en virksomhed, som hver eneste dag gør en kæmpe forskel 
ved at gøre hverdagen lettere for andre? Hos Handimobil er et arbejde 
nemlig ikke kun et arbejde. Om det er en decideret livsstil, er selvsagt 
subjektivt, men faktum er, at vi er 50 glade ildsjæle, der alle brænder for 
det vi gør. Vil du være med på vores team?

I Herning har vi brug for ekstra hænder og søger derfor en ny medarbejder til 
vores serviceværksted/udleveringsafdeling. Vores afdeling i Herning rummer et af 
branchens største værksteder, og du vil indgå i vores store team af dygtige kollegaer.
 
Hvem er du? 
Du er måske tekniker, smed, montør, automekaniker eller lignende. Det er egentlig ikke så 
vigtigt hvad du er, men hvad du kan og hvad du vil. Hænderne skal selvfølgelig være skruet 
godt på, men ligeså vigtigt er det for os, at du har er et både possitivt, serviceminded og 
videnbegærligt sind. Erfaring inden for fejlfinding og el vil være at foretrække. 

Du ønsker at lære mere. Du springer ikke over, hvor gærdet er lavest for at komme 
fem minutter før hjem. Du finder drivkraft og motivation i den viden,  at som ansat hos 
Handimobil, gør du en reel forskel i folks liv.

 
Lidt om os: 
Handimobil A/S har hovedkontor i Herning og afdelinger i Aalborg, Aarhus, Ribe, 
Ishøj og Odense. Vi laver specialindretninger og løsninger til fysisk udfordrede, hvor 
fællesnævneren er køretøjer: Opbygning af biler og minibusser til bevægelseshæmmede, 
eksport af komponenter samt specialindretning af biler til erhvervsbrug for danske 
virksomheder. Vi bygger mange hundrede handicapbiler hvert år, og vi er ikke blege for 
at sige; vi har Danmarks dygtigste opbyggere. Og hér i dette hold, vil vi have dig med om 
bord!

Vi er meget bevidste om, at dét at bygge en handicapbil er en tillidssag. 
Omdrejningspunktet er kundens behov og ønsker. Du skal derfor være god til at lytte – 
det er vel nok dén vigtigste lektie vi har gjort os gennem tiderne; evnen til at lytte til - og 
forstå - vores kunder, så vi er klædt på til, at opfylde alle de behov der kan være til en 
specialindrette handicapbil.

 
Og hvad skal du så lave - primært?  
- I fællesskab og dialog med kunden, finde den rette løsning til opbygning af deres bil
- Service samt reparationer på specialindretninger, lifte m.m.
- Service samt udskiftning af reservedele på handicapbusser 

https://handimobil.dk/opbygning-af-bil/


Kom indenfor
Kom indenfor til en helt almindelig dag på vores værksted i Herning. Her 
har vi et af branchens største værksteder, og der kan være en del biler 
af gangen. Vi arbejder altid på mange forskellige opgaver til vores dejlige 
kunder – tag et kig med indenfor i videoen herunder:

Lyder jobbet som noget for dig? 50 kollegaer venter på dig, i et sammentømret team, 
fordelt på tværs af vores afdelinger. Få skriblet en ansøgning og send den sammen med dit 
CV til os via knappen “Søg jobbet online” nedenfor. Vi glæder os til at høre nærmere om 
dig, dine kvalifikationer, dine ambitioner og hvem du er.

Tiltrædelse: Straks eller så snart du kan. Samtaler vil blive afholdt løbende. 

Løn: Lønpakke med pension og sundhedsordning. 

Har du yderligere spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Afdelingsleder Flemming Birch 
Hestehauge på tlf. nr. 26 80 77 78 eller mail: fbh@handimobil.dk

Søg jobbet online

Psstt.. Du kan læse meget mere om os lige her på www.handimobil.dk

https://www.tvmidtvest.dk/fast-arbejde/fast-arbejde-handimobil
https://www.tvmidtvest.dk/fast-arbejde/fast-arbejde-handimobil
https://handimobil.dk/nyttig-information/job-hos-handimobil/#job1
https://handimobil.dk

