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Rejsemontør  

BoPil, en innovativ virksomhed indenfor automatiserede foderløsninger til Landbrug og akvakultur, søger en Rejsemontør. 

Virksomheden er beliggende i Sønderborg, og er en projektsalgsvirksomhed af en række fodrings- og inventarprodukter til 

Landbrug og akvakultur. 

 

Stillingen  

Som rejsemontør er du løbende undervejs på skiftende montageprojekter i Skandinavien, men fortrinsvis Danmark. Sammen 
med vores øvrige montører er du medansvarlig for at vi giver vores kunder den bedste leverance, hvor service, kvalitet og omhu 
prioriteres særdeles højt.  

En af dine primære ansvarsområder bliver at sikre kvaliteten i dit eget, men også f.eks. eksterne leverandørers arbejde. Du vil 
således blive udfordret på at sikre at vores samlede leverance lever op til den standard vi og vores kunder efterspørger. Din rolle 
er meget fri, og du vil skulle trives med frihed under ansvar, hvor du vil opleve løbende at være i tæt kontakt med kunden og 
dens medarbejdere. 

Du vil altid være i løbende kontakt med dine kolleger, enten on-site eller via telefon, og du vil aldrig opleve at stå alene med en 
opgave uden support fra det øvrige team. 

 

Du vil specifikt beskæftige dig med: 

- At fungere som Rejsemontør på regulære montageprojekter 
- At hjælpe med igangsætning og indkøring hos kunderne samt oplæring af kundens medarbejdere 
- At hjælpe med både mekanisk og styringsmæssig fejlfinding og serviceopgaver 
- At hjælpe med at finde løsninger på vores kunders specifikke monterings behov  
- At kvalitetssikre dit eget samt leverandørers arbejde  

Din baggrund 

Du har en uddannelsesmæssig baggrund som f.eks. elektriker, smed eller tømrer eller anden relevant håndværksmæssig 

uddannelse på et højt niveau, med en række års praktisk erfaring, og har måske allerede stiftet bekendtskab med en rolle som 

rejsemontør.  

Du har en høj grad af faglighed og vægter kvalitet i dit arbejde højst, og ønsker at bruge din erfaring i en bred rolle, som også 

omfatter opgaver inden kvalitetssikring og koordinering. Og så har du erfaring med at udvikle løsninger on-site som bidrager til 

skabe værdi for i vores kunders produktionsanlæg.  

Som person er du god til at motivere og er ikke bange for selv at tage fat. Du trives i et miljø, hvor der er åbenhed ift. at dele 

viden og erfaring. Endelig er du tillidsskabende og har en kommunikerende og åben tilgang til andre, og så er du god til at 

opbygge nye samarbejdsrelationer på tværs af niveauer og kulturer. 

 

Er jobbet noget for dig, så send ansøgning og CV til job@bopil.dk 

Yderligere information: Michael Fussing Clausen tlf. +45 74 40 70 25 / +45 40 24 97 50. 
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