
Danvan A/S Vi søger en frisk, serviceminded og samarbejdsvillig montør til vand-afdelingen 

Danvan er en mindre virksomhed i Odense, med et bredt netværk af kunder verden over. 

Vores primære arbejdsområde er gartnerier og væksthuse, herunder også medicinsk cannabis. 

Vi leverer og servicerer teknisk udstyr og installationer til gartnerier og væksthuse.  

Her kan bl.a. nævnes: 

 Pumpestyringer   

 Service på klima- og vandtekniske løsninger 

 Automationsprojekter 

 UV-anlæg 

 Egne gødningsblandere, herunder scada, HMI mv. 

 Ozon-anlæg 

 Total overvågning af flere hektar  

 Produktion af egne EL-tavler 

 PLC afdeling 

 Salatanlæg (MGS) 

 Indoor farming  
 
Jobbet 

Dit job vil til tider bestå af meget afvekslende og forskelligartede opgaver, da vi har mange forskellige 

serviceopgaver i vandafdelingen. 

F.eks.: 

 Montageopgaver i gartnerier og væksthuse. 

 Opstilling af tanke, filtre, vandingsanlæg og andet teknisk udstyr. 

 Limning af PVC rør. 

 Limning af Ventiler 

 Reparationer og fejlfinding ved kunder. 

 Samling og limning af ventiler på værksted. 

 Service på vandings- og klima anlæg. 

 Hjælpe på værksted med opbygning af vandings systemer. 

 Sikre orden på værkstedet  
 
Du får løbende instruktion og oplæring af vores eksisterende montører. 
Desuden vil der forekomme projekter i udlandet i mindre omfang, så der må forventes rejseaktivitet 

sammen med erfarne kollegaer.  

Din profil 

 Du sætter pris på at udføre et kvalitetsbevidst stykke arbejde. 

 Stor lyst til at arbejde med tekniske løsninger, hvor kunden er i centrum.  

 Du evner at have mange bolde i luften og trives med at tage egne beslutninger og stå ved det.  

 Med dit engagement bidrager du til godt sammenhold i en voksende organisation.  

 Du skal kunne fremvise ren straffeattest og gyldigt kørekort til bil. 

 Erfaring med PVC limning en fordel. 

 Erfaring med PE svejsning en fordel. 

 Erfaring med installering/opmåling af rør i installationer, så der opnås et pænt resultat. 



 Du er kundemindet, fleksibel og kvalitetsbevist. 

 Du har hænderne skruet rigtigt på. 

 Du er mødestabil og kan arbejde selvstændigt. 

 Du har et godt humør   

 

Vi tilbyder  

En spændende arbejdsdag i et uformelt miljø, hvor kommandovejene er korte.  

Vi ønsker et arbejdsmiljø hvor alle høres og trives.  

Der vil være rig mulighed for faglig udvikling samt kvalificeret sparring. 

 

Vi håber stillingsopslaget har vakt din interesse og vi glæder os til at modtage din ansøgning. 

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Kenneth på tlf.: 23 24 83 99. 

Vi afholder samtaler løbende og ansætter når den rette melder sig. Så tøv ikke med at fremsende din 

ansøgning. 


