
 

 

 
 

Arbejdspladsens adresse: 
Markskelvej 4 
6840 Oksbøl 
Danmark 
 

 

Beskrivelse af virksomheden 
DuoLine ApS er et rådgivnings-, 
salgs-, service-, reparations- og 
produktionsvirksomhed, som 
arbejder inden for 
vandbehandlingsbranchen med 
speciale i pool- og spaanlæg. 
 
 
 

 

Vigtige datoer 
Oprettet: 19. januar 2022 
Ansøgningsfrist: 1. marts 2022 
Ansættelsesdato: Hurtigst muligt. 
 

 

Virksomheden tilbyder 
Fastansættelse 
Fuldtid 
Almindelige vilkår 
 

 

Kontaktpersoner 
 
Søren Lauridsen & Tom Lauridsen 
    40281471               30558402 
 

 

Arbejdsgiver 
DUO LINE ApS 
Markskelvej 4 
6840 Oksbøl 
Danmark 
 

 

Ansøgning 
CV sendes til duoline@duoline.dk 
Telefonisk: 30558402 eller 40281471 

Tekniker / montør 
 

DuoLine ApS i Oksbøl søger 
 

Tekniker indenfor vandbehandling. 
 

DuoLine ApS forhandler, monterer og servicerer spabade, swimmingpools, 
saunaer og dampbade. 
 

Vi søger en dygtig montør/servicetekniker, som kan levere tillid, kvalitet og 
dygtighed, så den gode kunderelation etableres og bevares. 
 

Vi ser det som en stor fordel, hvis du allerede har haft erfaring med håndtering 
af spabade, svømmebassiner og vandbehandling. 
 

Du er formentlig allerede udekørende montør og gerne med en teknisk faglig 
baggrund som vvs-montør eller elektriker, der sikrer, at du kan lave fejlsøgning, 
reparationer og service mv. 
 

Vi forventer at du: 
 

• Er en god ”ambassadør” for firmaet 

• Har interesse for/kendskab til området 

• Er tillidsskabende og serviceminded 

• Kan arbejde såvel selvstændigt som sammen med kolleger 

• Har ”selvdisciplin” til udekørende arbejde 

• Har kørekort B 

• Truckkort en fordel 

• Tyske/engelske kundskaber er nødvendige 
 

Du vil få: 
 

• Et alsidigt arbejde, hvor to dage aldrig er ens 

• Dygtige kolleger, der gerne vil samarbejde med dig 

• Gode løn- og ansættelsesforhold 
 

Stillingen er på fuld tid, og arbejdstiderne kan veksle afhængigt af kundens 
behov. Rejsearbejde i såvel indland som udland kan forekomme (fra 1 - 14 dage 
ad gangen). 
 

Hvis du vil vide mere om vore produkter og services, kan du se disse på 
 

www.duoline.dk 
 

Ansøgning og spørgsmål til stillingen kan rettes til Søren Lauridsen på 40281471 
eller Tom Lauridsen på tlf. 30558402. 
 
Indkommende henvendelser vil blive behandlet fortløbende. 
 

Vi glæder os til at høre fra dig. 
 

Kørekort: 
B (Almindelig bil), 
 

Der er 1 ledig stilling 
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