
RELIABLE CHIPPING. Siden 1980 har Linddana udviklet, produceret og solgt TP Flishuggere. I dag er 
den danske virksomhed blandt de førende i verden på området. Linddana leverer et stærkt sortiment 
af funktionelle og driftssikre flishuggere til såvel landskabspleje som biomasseproduktion. I 
moderne faciliteter i Ølholm ved Tørring udvikles, produceres og markedsføres de drifts-
sikre TP flishuggere til kunder i det meste af verden. Læs mere om os på linddana.com

• Stærk teknisk
• Kendskab til motorer
• Viden og erfaring inden for Hydraulik og el 
• Flair og interesse for anvendelse af IT 
• Engelsk og gerne tysk på samtaleniveau
• Erfaring kan have flere indgange, men kunne
 være landbrugssmed, mekaniker eller tekniker
• Evnen til at formidle teknisk viden på en 
 involverende og imødekommende måde

... og så har du lysten til at gå en ekstra mil både 
internt og eksternt.

ANSØGNING
Kan du genkende dig selv i denne stilling – så send 
os allerede nu en ansøgning og dit CV mærket 
”Service” til tp@linddana.com. Vi afholder samtaler 
løbende.

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkom-
men til at kontakte Henrik Roed på 30 328 684 eller 
Hans Holm på 25 536 536.

Linddana A/S er en økonomisk sund virksomhed, 
der med stolthed og begge ben på jorden udvikler, 
producerer og leverer flishuggere i høj kvalitet. Vi 
har fokus på vækst og eksport – og du skal have lyst 
til at støtte op om den positive udvikling.

JOBBET
Din dagligdag bliver et mix af driftsopgaver relateret 
til slutbrugere og forhandlere rundt i Europa. Derud-
over har du sammen med dine kollegaer opgaven i 
at netop Linddanas aftersale bliver blandt de bedste 
i branchen.

Har du erfaring eller kendskab til Web-salg, udvidet 
garanti og visuelle brugervejledninger, så er det lige 
dig, vi leder efter.

DINE KVALIFIKATIONER
Du motiveres af fleksibilitet, selvstændighed, ansvar 
og tekniske udfordringer. Jobbets mange opgaver 
og internationale vinkel stiller store krav til dig både 
fagligt og personligt:

VI SØGER EN FLEKSIBEL OG TEKNISK STÆRK MANAGER
TIL SPÆNDENDE OPGAVER I VORES SERVICEAFDELING

LINDDANA.COM

AFTERSALE
MANAGER

SØGES


