
 

Servicetekniker / Elcykelmekaniker 
Med passion for cykling, godt mekanisk håndværk og service 
Område: København & Sjælland 

Vi søger en fuldtids Servicetekniker / Elcykelmekaniker til at blive en fast del af vores 
serviceteam. Vi ser gerne, at man har en dybfølt passion for cykling, at man besidder en god 
ordenssans og generelt holder af sit håndværk – og så skal man brænde for at levere en høj 
serviceoplevelse, hver gang. 

Vores forretning er i rivende udvikling, og det er vores fortsatte ambition, at forblive landets 
bedste leverandører af elcykler til B2B-markedet. En kerneydelse i vores koncept består i at yde 
serviceeftersyn, og vi har nu fået så mange tilfredse kunder rundt omkring i landet, at vi ønsker 
at udvide vores serviceteam med et cykelmekanikeruddannet medlem. 

Serviceteknikerens / elcykelmekanikerens arbejdsbeskrivelse indeholder bl.a.: 

• Klargøring og vedligeholdelse af elcykler 
• Justering og reparationer 
• Gennemføre service (udkørende og på eget værksted) 
• Mailkommunikation med kunder 
• Forefaldende værkstedsarbejde 
• Deltagelse i elcykeltests 
• Mfl. 

Detaljer: 
• Tiltrædelse: hurtigst muligt 
• Det er et krav at du har gyldigt kørekort 
• Arbejdstiden er som regel hverdage i tidsrummet 08:00 – 16:00 
• Weekendarbejde samt rejsetid kan forekomme 
• Løn efter kvalifikationer + pension + medarbejdergoder 

Vi har et stærkt sammenhold på teamet og vores hovedkvarter ligger i Brøndby, hvor vi bl.a. har 
eget værksted og et stort, moderne showroom. Hos os er stemningen uhøjtidelig og hvor alle 
løfter i flok, når der er behov for det. 

Har dette job interesse, så send gerne en mail med din ansøgning og et vedhæftet CV til 
info@twowheelcompany.com. Skriv venligst ”Servicetekniker / elcykelmekaniker” i emnefeltet. 

Har du yderligere spørgsmål til jobbet, så kontakt venligst en af vores to kollegaer: 

  
 

Two Wheel Company leverer unikke elcykelløsninger til firmaer og deres medarbejdere, samt private. 
Vores service har højeste prioritet og vi vil være landets bedste. Vi har en stor passion for elcykler og 
mobilitet, og kundeoplevelsen vil altid være i fokus. Læs mere om hvem vi er på 
www.twowheelcompany.com eller find os på de sociale medier.

Servicechef 
Michael Muurmann Nødholt 
min@twowheelcompany.com 
Telefon: 20 96 77 47

Adm. Direktør 
Michael Axelsen 
max@twowheelcompany.com 
Telefon: 20 98 98 78
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