
 

CF MATIC SØGER SERVICEMEDARBEJDER 

Kunne du tænke dig at løse vigtige opgaver i en virksomhed der vækster og have gode kollegaer der 

værdsætter dit arbejde? Så kunne det være dig, vi står og mangler i vores team. 

 

I arbejdet, som servicemedarbejder hos CF Matic, bliver du en uundværlig del af vores team. Dine opgaver bliver af 

forskellig karakter, men fælles for dem alle, er at de bidrager til at CF Matic, er et godt sted at arbejde, at der er gode 

forhold for alle medarbejdere, at der er rent og pænt og, at alle har de bedste muligheder for at løse deres opgaver. 

Den forventede ugentlige arbejdstid er 22,5 timer, fortrinsvis i tidsrummet 8,30-13. 

CF Matic er en virksomhed i fremdrift. Vi udvikler, konstruerer, fremstiller og dokumenterer robotanlæg, samleautomater 

og specialmaskiner til vores kunder rundt i hele verden. Vi har til huse i Thisted hvor vi har vores administration og 

produktionsfaciliteter. 

Vi er en del af BILA-gruppen, og ser ind i en fremtid med stort vækstpotentiale. 

 

 

Opgaverne 

• Anretning og oprydning af mad i forbindelse 

med pauser 

• Bestilling af mad mm. 

• Rengøring af kontorer og toiletter/baderum 

• Køre småærinder i firmabil 

• Diverse forefaldende småopgaver  

 

Kvalifikationer 

• Gerne erfaring med lettere rengøring 

• Kørekort til personbil 

• Hygiejnebevis er ønskeligt, men ikke et krav 

Personlige egenskaber 

• Energisk, åben og fleksibel 

• Arbejder struktureret og selvstændigt 

• Positiv 

• Glad og smilende 

 

CF Matic kan tilbyde 

• Strukturerede arbejdsprocesser, men i 

uformelle rammer 

• Attraktiv sundhedsordning 

• Frokostordning, og en aktiv personaleforening 

  

Sådan søger du jobbet: 

Send venligst din ansøgning og lidt om dig selv, mærket ”Servicemedarbejder” som word-fil eller PDF 

til HR@cfmatic.com 

Vi holder samtaler løbende, så send din ansøgning hurtigst muligt.  

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Site manager Jens Rafn Andersen på tlf. +45 9290 7710 eller 

jra@cfmatic.com. 
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