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Vedligeholdelsestekniker til aftenhold 
 

FUMAC søger en selvstændig, struktureret og handlekraftig vedligeholdelsestekniker, der brænder for at 
arbejde med teknik, maskiner og forebyggende vedligehold på vores højteknologiske møbelfabrik. Med 
reference til vores servicetekniker på dagholdet får du ansvaret for at sikre, at vores udstyr altid kører 
som planlagt via forebyggende vedligehold samt løbende reparationer. Der er tale om et udfordrende 
job på en 4 dages arbejdsuge mandag til torsdag fra kl. 14-23 eller efter nærmere aftale.  
 
Virksomheden 
FUMAC er en af Danmarks førende producenter af kontor- samt boligmøbler til forhandlere i primært 
Danmark og Norden. Virksomheden startede i 1956 under navnet Hanbjerg Møbelfabrik og har gennem 
årene udviklet sig til en moderne virksomhed, hvor godt dansk møbelhåndværk forsat er et bærende 
element. Vores mission er at levere funktionel brugsværdi til vores kunder, og vi tilstræber at være bedst 
til bæredygtige løsninger. Fundamentet er stærkt med et konkurrencedygtigt produktprogram, 
kompetente og motiverede medarbejdere og en solid kundeplatform. Virksomheden er beliggende i 
Vinderup og beskæftiger ca. 100 medarbejdere. Læs mere på www.fumac.dk  
 
Jobbet 
Du får ansvaret for: 

 Forebyggende vedligehold af vores maskinpark – primært HOMAG 

 Løbende reparationer  

 Mekanisk og elektronisk fejlfinding 

 Udvikling og konstant forbedring af vores høje service- og kvalitetsniveau 

 Medindflydelse på løbende investeringer i vores maskinpark 

 Frembringelse og igangsætning af optimerings- og løsningsforslag, der kan øge virksomhedens 

konkurrenceevne – og resultater 

 Ad hoc opgaver  

Du får en bred berøringsflade såvel internt som eksternt i form af leverandører og øvrige eksterne 

samarbejdspartnere.   

 

Din profil  

Du er systematisk, grundig, fleksibel og ansvarsbevidst. Du er en teamplayer, der tager ansvar for at få 

opgaverne løst. Du er mødestabil, arbejder selvstændigt og har et godt overblik. Vi forestiller os, at du 

har en relevant teknisk uddannelse som f.eks. elektriker, mekaniker, smed eller reparatør, men 

hovedsagen er, at du har en god teknisk forståelse, hoved og hænder godt skruet på og er frisk på 

mange typer udfordringer. Du har erfaring fra en tilsvarende stilling – gerne indenfor træindustrien. 

 

Du tilbydes 

 en nyoprettet stilling i et dynamisk og uformelt arbejdsmiljø med korte beslutningsveje i en 
spændende virksomhed i vækst 

 et udfordrende job med selvstændigt ansvar i en virksomhed, hvor værdier som kompetence, 
gensidig respekt og kvalitet vægter højt 

 gode muligheder for personlig og faglig udvikling 

 engagerede og kompetente kollegaer 

 løn efter kvalifikationer 
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Er du interesseret i at høre nærmere om jobbet kan du kontakte servicetekniker Lennarth Lund 

Andersen på tel. 24 25 04 59. Send din ansøgning til tma@fumac.dk snarest muligt, da vi ansætter så 

snart, vi har den rigtige kandidat. 
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