
Stillingsbetegnelse:

Jobbet:

Tekniker
Til innovative tekniske løsninger til parkering og trafik

SCANVIEW SYSTEMS A/S:

Jobbeskrivelse

Primære arbejdsopgaver: 

SCANVIEW SYSTEMS A/S er i hastig vækst, og søger derfor en 
kompetent og selvstændig tekniker til at arbejde med projekter 
og serviceopgaver inden for parkering, trafik, analyse og andre 
spændende brancher.

SCANVIEW SYSTEMS er et projekthus, beliggende i flotte lokaler 
direkte ud til motorvej E20 ved afkørsel Fredericia S (nr. 59) 
samt afdeling i Rødovre.

SCANVIEW SYSTEMS er en del af SCANVIEW GROUP, som også 
omfatter SCANVVIEW (Professionel videoovervågning) samt 
SCANVIEW SIKRING (Alarm, Adgangskontrol og låse). 
Moderselskabet SCANVIEW A/S blev grundlagt i 2006 og har 
oplevet en solid vækst frem til i dag. 

Læs mere om SCANVIEW SYSTEMS A/S på 
www.scanviewsystems.dk

Med udgangspunkt fra virksomhedens afdeling i Fredericia, vil du 
være med i hele projektfasen fra opstart, udvælgelse af produk-
ter, FAT-test, SAT-test og til installation samt afslutning af projek-
tet med as-built dokumentation.
Du vil også være med til at udvælge nye produkter og gennemfø-
re test og integrationer til vores tekniske løsninger og koncepter.

Du er servicetekniker med stort S og vil altid yde den bedste 
service over for vores kunder i hele Danmark. Du må derfor også 
påregne noget rejseaktivitet.

• Montage og justering af nye installationer 
• Konfiguration og Idriftsættelse af komplette anlæg
• Projektkoordinering
• Test/fejlfinding
• Servicere anlæg i hele Danmark

SCANVIEW SYSTEMS A/S ∙ Navervej 12 ∙ DK-7000 Fredericia ∙ Tlf. 7624 4040 ∙ www.scanviewsystems.dk ∙ db@scanviewsystems.dk

Herudover: • Yde kundesupport
• Besigtigelse ifm. nye projekter
• Oplæring af kunder
• Fejlsøgning
• Direkte kundekontakt



Kvalifikationer • Uddannet elektriker eller anden relevant teknisk uddannelse
• Har arbejdet med parkering- og trafiksystemer, vil være en 

fordel, men ikke et must
• Har interesse og måske arbejdet med software              

programmering
• Kan arbejde selvstændig
• Dynamisk og udadvendt
• Positiv indstilling
• Struktureret
• Kundeminded
• Engelsk i skrift/tale evt. tysk
• Vil yde en ekstra indsats
• Behersker gerne opsætning af servermiljø, som er Linux 

eller Windows baseret
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SCANVIEW SYSTEMS A/S kan tilbyde meget attrakti-
ve ansættelsesforhold herunder pensionsordning, PC, 
bilordning, mobil telefon samt sundhedsforsikring.
 
Jobbet er meget spændende og ikke mindst udfordren-
de, hvor du i høj grad selv er med til at præge hverdagen 
samt forme jobbet.

Ansøgning og CV sendes på mail til db@scanviewsystems.dk

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendel-
se til Direktør Dan Blirup på tlf. 6010 0822.

Vi tilbyder:

Ansøgning:


