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Westrup har et bredt maskinprogram inden for rense- og sorteringsudstyr primært til korn og frø. Vi eksporterer 
mere end 90% af vores omsætning globalt, som projekter og som kundetilpassede løsninger.  

 
OM JOBBET: 
Som montør i Westrups globale service team kommer du til at være ansvarlig for installation og idriftsættelse af 
nye anlæg rundt om i verden, i tæt samarbejde med vores kunder og leverandører. På eksisterende anlæg vil du 
skulle sørge for, at kundens forretning kører fejlfrit via vedligeholdelses- og reparationsopgaver.  

Vi ser at automation og Industri 4.0 spiller en meget større rolle for vores kunder og løsninger, derfor vil det være 
en fordel, hvis du har interesse og erfaring inden for dette område. 

Hos Westrup lægger vi vægt på, at vi deler vores viden og ekspertise. Derfor tilbyder vi vores kunder at blive 
undervist i deres Westrup udstyr, så de får det størst mulige udbytte af deres arbejde; sådanne 
undervisningsforløb kommer du til at gennemføre ude hos kunden.  

 

VI SER AT DU: 
• Har en håndværksmæssig baggrund – gerne som smed eller maskinarbejder.  
• Har interesse for mekanik og styringsteknik.  
• Det er en fordel, hvis du er automatikmekaniker. 
• Har kørekort og truckcertifikat. 
• Kan arbejde selvstændigt, er selvkørende og planlæggende. 
• Er salgsopsøgende (reservedels- og servicesalg). 
• Har mulighed for at rejse 100-200 dage om året. 
• Er flydende i dansk og engelsk både i skrift og tale. Tysk eller andre sprog er en fordel.  

 

DU VIL FÅ: 
Vi tilbyder et spændende job i en god og travl virksomhed. Som opstart kommer du igennem et grundigt 
oplærings- og træningsforløb som klæder dig på til jobbet. Du får gode og dygtige kollegaer, der udfordrer og 
støtter hinanden til at blive bedre og finde de helt rigtige løsninger for vores kunder. Løn aftales efter 
kvalifikationer.   

Er du interesset? Vi modtager ansøgninger via vores jobansøgningsformular. Vil du vide mere om jobbet er du 
velkommen til at kontakte Servicechef, Lars Korsgaard, på +45 2898 6850 eller lars.korsgaard@westrup.com. 

 

 

Er det dig der skal hjælpe Westrups Service Team med at opstille nye maskiner og komplette 
anlæg i hele verden? Er du interesseret i at supporterer og yde service til vores kunder? Kan du 
stå på egne ben og tage vigtige beslutninger når dette kræves? Lige nu søger Westrup en 
montør til vores globale service team. Er det dig? 
 

SERVICEMONTØR 

https://www.westrup.com/job-application-form
mailto:lars.korsgaard@westrup.com

