
 
 
 

SAXE Group      Page: 1 / 2 
Walgerholm 17        
DK-3500 Værløse      Phone: 44977022 
Denmark      Mail: sales@saxe-group.com 
      Order mail hansen.order@saxe-group.com 
      CVR DK-20262796 

 
 

 

Mekanisk montør søges til SAXE Hansen A/S, Laurbjerg 
SAXE Group er leverandør af produktionsudstyr til plastindustrien. Med vores brede 
kompetence, skaber vi skræddersyede og omfattende løsninger i henhold til kundernes 
behov og ønsker. Vi leder nu efter en montør til vores afdeling i Laurbjerg, for at styrke 
teamet! 
 
Beskrivelse af arbejdet 
 
Som montør hos SAXE Hansen, vil du være en vigtig del af virksomhedens drift. 
I dit arbejde vil du udføre opbygning og installation af hovedsageligt, automationsceller og andet udstyr til 
plastproduktion. Arbejdet omfatter arbejde med mekanik, elektronik, pneumatik og hydraulik. SAXE 
Hansens kunder er placeret over hele Danmark, og rejseaktivitet er derfor en vigtig del af dit arbejde. Dog 
vil dit primære arbejdsområde være i det jyske. Oplæring og træning vil foregå primært i DK. 
Du kommer til at arbejde selvstændigt, med support fra CTO, site manager og kolleger. 
 
I forbindelse med projektaflevering, vil der i et vist omfang forekomme udlandsrejser. Du skal således 
beherske dansk og engelsk i skrift og tale, samt have en god generel IT-forståelse. Vi forventer, at du er 
fleksibel ift. arbejdstider, på samme måde som vi er det den anden vej. 
 
Hvem er du? 
Vi søger en person med teknisk baggrund og som har erfaring indenfor mekanisk montage af elektriske 
styringer, pneumatik, hydraulik og mekanik. 
 
Du har muligvis tidligere arbejdet i andre brancher med lignende opgaver, men føler dig klar til at udvikle 
dig professionelt og blive en del af en succesfuld virksomhed. 
 
For at gøre et godt stykke arbejde i denne rolle har du en serviceorienteret indstilling til opgaverne og har 
en evne til at forstå firmaets tankegang. For at trives skal du være en person, der har evnen til at tage 
initiativ og arbejde selvstændigt såvel som i teams. Det er også vigtigt, at du bliver inspireret af at løse 
problemer og er rolig som person. 
 
 
Hvad kan vi tilbyde dig? 
 
SAXE Hansen tilbyder dig et stimulerende job, hvor du arbejder i frihed under ansvar. Du får den størst 
mulige støtte og træning ved opstart for at være i stand til at udføre dit arbejde selvstændigt. Vi står overfor 
en flytning af virksomheden til nybyggede lokaler i slutningen af året. Der vil du komme til at være en vigtig 
del af overgangen. 
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Send din ansøgning og dit CV til: 
 
 
SAXE Hansen A/S 
Walgerholm 17 
DK-3500 Værløse 
Danmark 
 
Telefon:  +45 4497 7022 
Mail: hr@saxe-group.com 
 
 
 
For yderligere information kontakt: 
 
 
Morten Møller (Site Manager): 
Mail: mm@saxe.group.com 
Telefon: +45 2096 0760 
 
Kasper Baastrup Haun (CTO): 
Mail: kbh@saxe-group.com 
Telefon: +45 2127 1599 
 

 

Vi ser frem til at høre fra dig. 

Med venlig hilsen/Best regards/Mfg  
 
 
SAXE Hansen A/S 
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