
 

Aabentoft  

Lang erfaring og flerfaglig ekspertise 

Hos Aabentoft bringer vi muligheder til mennesker så de 

kan leve på deres bedste måde. Vi giver folk mobilitet, en 

stemme, struktur og kontrol over eget liv. Fordi at vi tror 

på selvstændighed øger livskvalitet. 

 

 

 

Kørende servicetekniker med flair for mennesker 

Brænder du for at gøre en ekstra forskel for børn og voksne med særlige behov? Har du hænderne skruet ordentlig 
på? Er du empatisk, en holdspiller samt har teknisk flair? Hvis du kan nikke anerkendende til disse spørgsmål, så er du 
måske vores nye kollega.  

 

Aabentoft er en spændende virksomhed med dygtige og motiverede kollegaer, der sætter en ære i at yde en ekstra 
og kvalitetsbevidst service, og hvor alle samarbejder for at gøre en forskel for børn og voksne med 
funktionsnedsættelser.  

Aabentoft servicerer og supporterer hjælpemidler til handicapbranchen, og er den markedsledende servicepartner 

indenfor el– og manuelle kørestole. Vi søger en servicetekniker til udekørende serviceopgaver i tæt sparring og 

dialog med vores servicekoordinatorteam.  

Om stillingen: 

Du bliver en del af et team med dygtige fagfolk, der lægger en ære i kvalitetsbevidst arbejde, hvor dit job primært vil 

bestå af service på el- og manuelle kørestole.  

Med base i vores afdeling i Brøndby vil du være på udekørende serviceopgaver, hvor du har tæt dialog og sparring 

med vores servicekoordinatorer og kollegaer i Brøndby afdelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vi forventer at:  

• Du er selvstændig 

• Du er fleksibel 

• Du har gyldigt kørekort 

• Du er et godt ansigt udadtil 

• Du har elektrisk interesse og forståelse 

• Du har gode IT-kundskaber 

• Du har gerne en mekanisk uddannelse  

• Du har erfaring som servicetekniker  

• Du vil være med til at leve op til vores målsætning; at 
gøre en forskel 

 

Velfærdsteknologiske område 
Vores mangeårig erfaring og flerfaglige ekspertise på det velfærdsteknologiske område sikre, at vi altid er 

fleksible og har mulighed for at lave kreative specialtilretninger og tænke i specialløsninger i forhold til den 

enkelte borgers særlige behov og funktionsniveau. 

Landsdækkende 
Aabentofts hovedsæde er beliggende i det nordlige Aarhus med en underafdeling på Sjælland. Vi yder salg, 

service og totalløsninger på landsdækkende plan.  

Totalløsninger 
Vi tilbyder løsninger indenfor områderne; kommunikation, kognition, sanserum, leg og læring, totalløsninger til 

styring af joystickstyrede el-kørestole, samt al form for service og reparation af el-kørestole og andre former for 

hjælpemidler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi forventer at du har hænderne skruet ordentlig på, tager ansvar for egne opgaver, er en vellidt person, der kan 

begå sig blandt fagpersoner og borgere samt ikke mindst at du har lyst til at gøre en forskel i handicapbranchen.  

Stillingen består af: 

• Elektrisk og mekanisk service af hjælpemidler fra forskellige leverandører 

• Fejlsøgning og udskiftning af elektriske/elektroniske og mekaniske dele  

• Ombygninger og tilpasninger af hjælpemidler til den enkelte bruger  

• Programmering i el-kørestole 

 

Vi søger: 

En engageret, selvstændig og ansvarsfuld kollega, der er serviceminded overfor kunder. Du trives med at tænke ud 

af boksen og du er omstillingsparat hvis dagens serviceopgaver ændres. Du er ærlig og loyal.  

Du har god teknisk forståelse, herunder have interesse for både elektronik og mekanik, da arbejdet med el-kørestole 

oftest omhandler begge områder. 

Du er ansvarsfuld og tager ansvar for egne opgaver og leverer et professionelt stykke servicearbejde, hvilket 

indebærer at du efterlader et positivt og godt indtryk hos vores kunder, der lever op til Aabentofts positive 

renommé, samt at du holder styr og orden på reservedele, værktøj samt servicebiler.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Vi tilbyder dig: 

En sund arbejdsplads med gode kollegaer og sparring på tværs af fagligheder. Du bliver en del af et godt team, hvor 

du vil blive set og hørt. 

Aabentoft er en mellemstor virksomhed med korte kommandoveje. Vi servicerer og supporterer hjælpemidler til 

handicapbranchen, og er den markedsledende servicepartner indenfor el– og manuelle kørestole. Du bliver en del af 

vores serviceteam, hvor vi tilbyder spændende serviceopgaver af både teknisk og mekanisk karakter. Ved at sparre 

med hinanden samt at løfte opgaver selvstændigt og i fællesskab, afdækker vi altid kundens behov på bedste vis. 

Din base vil være i vores afdeling i Brøndby. Vi tilbyder en fastsættelse med fast løn på 37 timer om ugen. 

Tiltrædelsesdato er fleksibel, da vi er villige til at vente på den rette profil. Ved spørgsmål kan du rette henvendelse 

til Martin Thorup eller Per Aabentoft. Din ansøgning skal sendes til marlene@aabentoft.dk senest d. 21.08 2022. Vi 

kan påbegynde samtaler tidligere.  

mailto:marlene@aabentoft.dk

