
 

 
Together for Safe Crop for the World! 

Serviceleder til mindre elektronikvirksomhed i Herlev 
 
Eye-Grain ApS er en dynamisk og kompleks mindre dansk innovativ virksomhed i vækst. Vi er en ISO certificeret 
virksomhed med ca. 12 ansatte i Danmark, og derudover partnerfirmaer Afrika og USA. Vi er førende på det 
internationale marked med løsninger indenfor overvågning af korn i lagersiloer og ozonbehandling af afgrøder. Vi 
laver kundetilpassede løsninger ud fra vore standardprodukter og optimerer og udvikler løbende nye produkter. Se 
mere på www.i-grain.net I vort servicecentret tager vi os af online og on-site service på vore systemer hos kunder i 
Europa, Asien, Afrika og Mellemøsten. 
 
Vi søger en dygtig, ansvarstagende og motiveret leder til vort servicecenter. Dine opgaver er effektiv og rentabel 
service, samt håndtering af garantisager og reparationer til kundernes fulde tilfredshed i Herlev og hos vore kunder. 
Dertil skal du skal være med til at løfte vort servicecenter til et højere digitalt niveau.  

 

Arbejdsopgaverne 
Serviceplanlægning og afvikling, herunder: 

 I forbindelse med produktion af vore sensorsystemer: konfigurere PCer, etablere systemmanualer, opsætte 
Dash Boards og gennemføre systemtest  

 After-sales online service med guidning af en on-site tekniker til fejlfinding (understøtte installation, 
gennemføre kommisionering og reparationer). Lejlighedsvis on-site service med samme formål. 

 Oplæring af vor distributører og kunder i optimalt brug af vore systemer 
 Gennemføre reparationer i eget hus i samarbejde med vor produktionsleder 
 Du får et tæt samarbejde med vore distributører og kunder og med vor tekniske chef, vor produktionsleder 

og ordrehåndtering  
 

Kvalifikationer 
 Du skal have en relevant teknisk uddannelse på minimum bachelor niveau/tilsvarende erfaring. Du er 

kvalificeret indenfor primært elektronik og IT, sekundært mekanik. 
 Du behersker engelsk og dansk i tale og skrift.  
 Du skal kunne rejse op til 70 dage om året. 
 Du kan levere afsluttede opgaver til tiden selv i en presset situation 
 Du har overblik og arbejder systematisk, selvstændigt og ansvarsfuldt. 
 Du er venlig, rummelig og løsningsorienteret i din omgang med kunder og kollegaer. 

 
Vi tilbyder 

 Et velfungerende mindre team af kompetente og engagerede medarbejdere, der står sammen om at løse 
opgaverne professionelt og med kundernes behov for øje. 

 Et smilende arbejdsmiljø, hvor vi sætter medarbejdernes velbefindende og trivsel højt.  
 Et job med kontakt til mennesker med meget forskellig kulturel og faglig baggrund både internt og i store 

dele af verden. 
 

Er du en teamplayer, ser du dig selv som en del af vort team. Så er det måske dig, vi søger. 
 
Tiltrædelse, yderligere information og ansøgning 
Tiltrædelse ønskes snarest og efter aftale. 

Yderligere information om jobbet og virksomheden kan du få hos teknisk chef Dan Toft på dt@i-grain.net  

Ansøgningsmateriale: motiveret ansøgning, CV inkl. vellignende foto, relevante eksamensbeviser. Ansøgningen sendes 
samlet i en pdf-fil til direktør Solvejg Kristensen på sk@i-grain.net senest 11.03.2022 


