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Service af Villaventilation & Varmepumper 
 

 

Servicetekniker til jordvarmepumper 

 

Er du skarp på jordvarmepumper? Og udfører du udkaldsservice med et smil? 

Hvis ja, så glæder vi os til at høre fra dig! 

 

CNS Energi søger en servicetekniker til vores villaafdeling i Farum, som kan varetage 

udkaldsservice af jord-og luft til vandvarmepumper i private hjem på hele Sjælland.  

 

Om jobbet: 

I jobbet som servicetekniker bliver du CNS Energis ansigt ud ad til, når du kører rundt og 

udfører service hos vores private kunder på hele Sjælland 

 

Du bliver en del af et dynamisk team, hvilket betyder, at du med respekt for andres faglighed, 

skal være åben for nye ideer og indstillet på samarbejde både internt og eksternt. 

 

Faglige og personlige kvalifikationer: 

- Vi forventer, at du har en håndværkeruddannelse, såsom VVS’er, elektriker, 

køletekniker, industritekniker eller lignende.  

- Derudover skal du som minimum have et KAT II kølebevis.  

- Du har erfaring med at udføre akutservice på jord-og luft til vandvarmepumper. 

- Du er løsningsorienteret, kan deltage i alle faser af opgaver med særlig fokus på 

kundens behov, og er vant til at arbejde selvstændigt.  

- Du er servicemindet og har sans for kundens behov.  

- Du udstråler ro og kompetence, også i pressede situationer.  

- Du skal have kørekort og kunne fremvise en ren straffeattest.  

 

Vi tilbyder: 

- En spændende stilling i en virksomhed, hvor vi bygger på samarbejde og et godt 

arbejdsmiljø. 

- Nøgleordene er trivsel, udvikling, uddelegering, tillid og åbenhed i samarbejdet. 

- Vi arbejder i det daglige med et stærkt engagement og en udstrakt grad af frihed under 

ansvar. 

- En stilling med gode muligheder for videreudvikling af dine kvalifikationer. 

- Løn efter kvalifikationer som blandt andet indeholder: fri telefon, internet samt 

sundhedsordning. 

 

Send din ansøgning via e-mail til servicechef Carsten Trangeled ct@cns-energi.dk 

 

Vi vil gerne have din ansøgning så hurtigt som muligt. 

 

Ansøgningerne behandles i takt med, at vi modtager dem. Tiltrædelse efter aftale.  
 
I 2019 købte JT3 klima A/S aktiviteterne CNS Energi for at styrke forretningsområdet på villaventilation luft til vand- 
og jordvarmepumper hos private kunder. 
JT3 klima A/S beskæftiger ca. 80 personer, hvor 27 er ansat i serviceafdelingen.  
Vi går meget op i at yde en fantastisk kundeservice, hver gang. Det betyder, at vi har skabt en loyal kundekreds over 
hele Sjælland, som bruger os igen og igen.  
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