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Vi søger en servicetekniker til vores team  
 

BoPil, en innovativ og førende virksomhed indenfor automatiserede foderløsninger til Landbruget og Akvakultur, 

søger en servicetekniker til at servicere og sikre at vores kunder får det optimale ud af deres BoPil systemer. Du er 

sammen med vores serviceafdeling, ansvarlig for at sikre et meget højt service- og kvalitetsniveau  

Dine hovedopgaver vil omfatte: 

- Løbende servicering af fodringsanlæg hos vores skandinaviske kunder 

- Indgå i et team som arbejder sammen om at sikre at vores kunder de bedste vilkår 

- Implementere og indkøre systemer hos vores kunder sammen med det øvrige supportteam 

- Brænde for kundekontakt og at hjælpe vores kunder med at opnå succes 

- Proaktivt udfordre aktuelle processer og komme med forslag til optimering 

- Arbejde sammen med den kundeansvarlige omkring kundepleje og kundetilfredshed 

- Yde hotline support ved mekaniske og IT-spørgsmål. 

- Supplere montageteamet når nødvendigt 

- ad-hoc opgaver i forhold til det øvrige team 

 

Personlige egenskaber: 

Du er en imødekommende person, som brænder for at levere den højeste kvalitet i dit arbejde. Du trives med den 

daglige dialog med nuværende og kommende kunder. Du brænder for landbruget, de mennesker som arbejder i 

erhvervet og deres dyr. Du skal kunne arbejde selvstændigt og men med viden om at du har folk bag dig i det 

daglige. 

Vi og vores kunder arbejder med IT, og det er afgørende at du har erfaring med, lyst til, og evnerne til at 

videreudvikle dig indenfor IT. Du skal med andre ord være en ambassadør for anvendelse af vores teknologiske 

løsninger og IT-brugerflader.  

Du taler/skriver engelsk og gerne tysk.  

 

Vi tilbyder: 

Gode ansættelsesvilkår med mulighed for faglig og personlig udvikling i en virksomhed, hvor kvalitet er i højsæde. Du 

vil få et selvstændigt arbejde, med egen fuldt udrustet servicevogn, i et generelt uformelt arbejdsmiljø med et 

velfungerende team. Dit arbejde foregår med udgangspunkt i din egen bopæl. 

 

Vi venter på din mail og CV: 

Er jobbet noget for dig, så send ansøgning og CV til job@bopil.dk gerne inden d. 25/10-2021. 

Tiltrædelse snarest.  

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