
Dygtige køleteknikere til Super-Køl A/S, Karlslunde, Sjælland. 

Super-Køl A/S søger nye kolleger hurtigst muligt med base i Karlslunde, Sjælland. 

Som køletekniker hos Super-Køl A/S vil du komme til at arbejde med at fejlfinde, servicere og montere køle- 

og frostanlæg til butikker.  

Arbejdsopgaverne ligger primært i nye og gamle butikker, der skal have serviceret kølemøbler og 

maskinanlæg. Du skal derfor have erfaring med køletekniske anlæg indenfor butikskøl og kunne udføre 

lovpligtige eftersyn. 

Vores forventninger til dig: 

• Uddannelse som køletekniker og har min. B-certifikat 

• Kørekort B 

• Du er udadvendt, pålidelig og engageret 

• Du trives med at have afvekslende og krævende opgaver 

• lægger stor vægt på at levere opgaveløsninger af høj kvalitet til aftalt tid. Derfor er det vigtigt, at du 

har faglig stolthed og fokus på opgaverne  

• Du kan indgå i en vagtordning med dine kolleger, hvorfor du også er en teamplayer 

Vi tilbyder: 

• Spændende og afvekslende opgaver hvor du kan gøre brug af dine erfaringer og samtidig kan 

udvikle nye kompetencer 

• Opgaver som du skal løse både i samarbejde med dine kolleger og på egen hånd 

• En uformel omgangstone med gode og dygtige kolleger i et miljø i positiv udvikling 

• En bred vifte af interessante opgaver med transkritiske køleanlæg 

• En teknisk afdeling der kan sparres med, når der er brug for ekstra support 

• Efteruddannelse og oplæring i vores digitale systemer 

• En god arbejdsplads der værdsætter sine ansatte 

Vi håber, at du har lyst til at blive vores nye kollega i en solid virksomhed med store planer for fremtiden. 

Om Super-Køl A/S: 

Super Køl A/S arbejder med en bred vifte af kommercielle og industrielle køleopgaver. Vi tilbyder 

energioptimerede og miljøvenlige butikskølesystemer og produkter med design og innovation i fokus. 

Vi råder over mere end 85 mobile og kompetente køle/el-teknikere, der med et bredt og ajourført 

kompetenceniveau står til rådighed for vores kunder døgnet rundt. 

 

Har du spørgsmål vedr. stillingen, er du velkommen til at kontakte Jesper Draaby Boisen på tlf. 26 30 88 91 

eller mail JDB@superkol.dk.  

Send din ansøgning, CV og kopi af relevante eksamensbeviser samt udtalelser til JDB@superkol.dk.  
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