
 

NB: Alle ansøgninger behandles 100% fortroligt. Af hensyn til GDPR ønsker vi ikke at modtage CPR-nummer, 
helbredsmæssig historie eller info om politisk eller religiøs overbevisning    
 

 
Lærling til liftbranchen 
- med interesse & flair for mekanik, hydraulik & el 
    
Har du afsluttet Folkeskolens 9. eller 10. klasse? Og er du klar til at erstatte 
skolebænken med en praktisk & lærerig hverdag på et aktivt værksted? 
Så læs med her … 
 
 
Hos Lissner/JLG Denmark åbner vi nu vores værkstedsporte for en ny, engageret og målrettet 
lærling, som med en naturlig interesse og flair for mekanik, hydraulik & el har lyst til at dykke 
ned i liftbranchens mange finurligheder.  
 
Er det dig, bliver du en del af et stort, veluddannet team, som er klar til at løfte din praktiske 
erfaring og viden mellem skoleopholdene, give dig en solid liftuddannelse og en god 
erhvervsrelateret base – såvel på værkstedet i Odense som sammen med vores udekørende 
servicemontører på servicebilerne, som dagligt kører over hele landet. 
 
Fleksibilitet, fysik & sproglige færdigheder. 
 
Din mesterlære hos os vil sammen med faglige færdigheder give dig en forståelse for 
mekanismerne i den danske lift- og entreprenør branche. Du vil opleve travlheden hos vores 
kunder on site i virksomheder og på byggepladser– ligesom du vil flette ind i hverdagen på 
værkstedet, hvor du får ro til at lære og udvikle dine kompetencer. 
 
Da fleksibel og effektiv service er en af vores spidskompetencer – og da akutte driftsstop og 
nedbrud aldrig er planlagte, skal du være indstillet på en omskiftelig hverdag. Det er derfor 
vigtigt, at du hver dag møder ind til tiden, er indstillet på at møde de ind i mellem uundgåelige 
lange arbejdsdage med fleksibilitet – og i det hele taget bidrager til hverdagen med 
nysgerrighed og god energi. Du har samtidig fysikken i orden, da tunge løft og lange 
arbejdsdage på hårdt underlag er en naturlig del af branchen og vores hverdag. Da 
størstedelen af det tekniske materiale er på engelsk, er det ikke mindst nødvendigt, at du 
mestrer både dansk & engelsk på fornuftigt niveau. 
 
Arbejdstiden er mandag-torsdag kl. 7.00-15.30, fredag kl. 7.00-12.00 med tiltrædelse hurtigst 
muligt. Vi er klar, når du er klar … 
 
Ansøgning & kontakt 
 
Interesseret eller nysgerrig? Ring altid gerne til Morten på 23 45 35 65 – alternativt glæder vi os 
til at modtage din (korte) ansøgning på mh@lissneraps.dk Samtaler afvikles løbende. 
 
  

  
  
Lissner / JLG Denmark er etableret i 2003 og har over årene udviklet sig til landets næststørste servicevirksomhed 
indenfor salg & service af lifte, teleskoplæssere og kraner. Vi er i dag ca. 25 medarbejdere fordelt på i hovedsædet, som 
ligger i Odense, og vores 12 servicebiler, som kører over hele landet. Lissner er servicepartner og forhandler af bl.a. JLG, 
Faresin, Unic, Multitel, og Bronto Skylift.  


