
Supportingeniør med kommercielt mindset til virksomhed i vækst 

✓ Vil du arbejde i en fremtidsorienteret virksomhed inden for grøn omstilling? Og kan du se dig selv i

en virksomhed med en stor international koncern i ryggen samt i et teknisk team med 11 gæve

kollegaer?

Vi ved ikke præcis, hvor du er i livet, men vi forestiller os, at du nu har lyst til at bruge din erfaring med 

varmepumpeteknologi og varmefordelingssystemer på en ny måde, med vejledning af vores kunder som 

din vigtigste arbejdsopgave.  

Velkommen til fremtidens klimaløsninger  

BKF-Klima A/S er dansk agent for Daikin, som er verdens største specialiserede producent af klimaløsninger 

til private hjem samt kommercielle og industrielle formål. BKF-Klima A/S er desuden en del af Beijer Ref-

koncernens selskaber i Danmark.  

Grundig oplæring, support og en smule salg  

Som supportingeniør til vores kontor i Ballerup bliver du til at begynde med grundigt oplært i vores 

Altherma luft/vand- og jordvarmeløsninger, så du efter kort tid kan yde teknisk telefonsupport til kunder. 

Du har en bred kontaktflade og du supporterer dermed primært kølemontører, VVS-installatører og el-

installatører, når de står med forskellige udfordringer, ligesom du også håndterer BKF-Klimas digitale 

platforme.  

En sjælden gang i mellem er du også på kundebesøg hos nuværende og nye installatører, ligesom du også – 

sammen med en installatør – kan komme med på besigtigelser af anlæg hos slutbrugere.  

”Vi skal nok lære dig rigtig godt op og sætte dig ind i vores Altherma sortiment, så du over tid bliver 

specialist. Det skal du ikke være nervøs for. Og på sigt er der rigtig gode muligheder for at få mere ansvar og 

f.eks. blive produktansvarlig eller noget helt andet,” fortæller support- og produktansvarlig Mikael Brix

Falgren.

Et stærkt teknisk og professionelt team  

”Du bliver en del af et ret unikt og blandet team, hvor vi har det til fælles, at vi er teknisk specialiseret og 

stolte af vores fag. Det vil du helt sikkert kunne opleve. Og så har vi en indholdsrig hverdag med plads til at 

have det sjovt.” – Mikael  

Har du erfaring med varmepumper? 

• Det er et krav, at du har erfaring og forståelse for varmepumpeteknologi samt

varmefordelingssystemer, og det kan være, at du har en baggrund som VVS´er, maskinmester,

kølemontør eller lignende.

• Det er en fordel, hvis du har erfaring med montering af HVAC-produkter.

• Du kan læse og tale engelsk på teknisk niveau samt læse og forstå instruktionsmanualer.

• Du behersker it på brugerniveau.

”Vi er meget forskellige i teamet, så du skal nok passe rigtig godt ind. Så længe du er serviceminded 

lærenem og struktureret, så skal det nok gå.” – Mikael 

Interesseret? 

Jobindex er rekrutteringspartner på denne stilling. Har du spørgsmål til processen, kan du kontakte 



rekrutteringskonsulent hos Jobindex Anders Paulsen på 72 45 91 39. Vi kalder til samtaler løbende, så 

send dit CV allerede i dag via nedenstående link og senest d.20.10.2020.  

CV’er, der ikke er sendt via linket, kommer ikke i betragtning til stillingen. Vi tillader os at lukke for 

rekrutteringen, når vi har fundet den rigtige medarbejder. Tiltrædelse er snarest muligt, men vi venter 

naturligvis på den rigtige kandidat. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

SØG JOBBET HER

https://www.jobindex.dk/c?t=e1285285&ctx=w&u=20398859



